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försörjning
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Investeringspotter

9.

Effektbeslut av förändrat regelverk för kompensation för kapitalkostnader

10.

Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter

11.

Barn- och utbildningsnämndens plan för IT-investeringar för perioden
2018-2020

12.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för
IT-investeringar 2018-2022

13.

Investeringsplan för åren 2018-2022 – lokalplanering för grund- och
förskolan

14.

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018

15.
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24.

Kostutredning

25.

Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet och Katthammarsvik; antagande

26.

Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre lägenheter. Motion av
Bo Björkman (S)

27.

Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag. Motion av Elin Bååth (Fi)

28.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2016 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)

29.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2016

30.

Avsägelser och fyllnadsval

31.

Medborgarförslag; nyinkomna

32.

Medborgarförslag; ej avgjorda

33.

Motioner och medborgarförslag under beredning inom Regionstyrelsen

34.

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

(bordlagd vid förra sammanträdet)

35.

Eva Petterssons (SD) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om flygledning på Visby flygplats

36.

Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om Baltic Art Centers (BAC) lokaler

37.

Mats Hedströms (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefan De Maecker (MP) om utryckningstider för ambulans vid
s.k. Prio 1-larm

38.

Stefan Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om beredskap inför större olycka

39.

Eventuella frågor

40.

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 10 juni 2017
Bo Björkman
ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll
a) Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter Antonia
Broén, S)
(S) Alexandra Dahlberg, Sjudarevägen 16 D, 621 53 Visby
b) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter Sixten Anna
Johansson, V)
(V) Bengt Carlenfors, Gothem Manuse 284, 624 30 Slite
c) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter
Alexandra Dahlberg, S)
(S) Carina Thomasson, Grötlingbo Brunns 102, 623 38 Havdhem
d) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter
Susanne Hafdelin, S)
(S) Stigh Wessman, Brömsebroväg 2 D, 621 39 Visby
e) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter Magnus
Jönsson, M)
(M) Lars-Erik Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby

Änr
1/2

2017 -06- O 8
Länsstyrelsen i
Gotlands län

PROTOKOLL
REGION GOTLAND

2017-05-24
Dnr: 201-1638-17

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

Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Alexandra Dahlberg
Ny ersättare: Carina Thomasson
Avgången ledamot: Antonia Broén
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby

Ledamot
Hanna Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

Ersättare
1. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Susanne Hafdelin
5. Magnus Ekström
6. Anita Klingvall
7. Greger Eneqvist
8. Boel Jomer
9. Bertil Eneqvist
10. John Aspendal
11. Carina Thomasson

Norra

Ledamot
Anneli Klovsjö
Eric Martell
Renée Lingström
Charlotte Andersson
Alexandra Dahlberg *
Lena Eneqvist

Ersättare
1. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Susanne Hafdelin
5. Magnus Ekström
6. Anita Klingvall
7. Greger Eneqvist
8. Boel Jomer
9. Bertil Eneqvist
10. John Aspendal
11. Carina Thomasson

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

1. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Susanne Hafdelin
5. Magnus Ekström
6. Anita Klingvall
7. Greger Eneqvist
8. Boel Jomer
9. Bertil Eneqvist
10. John Aspendal
11. Carina Thomasson
*

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, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
för detta beslut.

sna Norén

Kopia till
Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ledamot: Alexandra Dahlberg
Ny ersättare: Carina Thomasson
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna Gotland, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

Anr

2017-o
Länsstyrelsen i
Gotlands län

2017-05-24

Dnr: 201-1640-17
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
24 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Vänsterpartiet

Ny ersättare: Bengt Carlenfors
Avgången ersättare: Sixten Anna Johansson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby
Ledamot
Thomas Gustafson
„ ,
Saga
ö Carlgren
„ r,
Per Edman

Ersattare

L

2. Helén Kristiansson
3. Jan Svensson
*
c
4. Bengt Carlenfors
*

Norra
Ledamot
Brittis Benzler
„.
Lars Bjurstrom

Ersättare

L

^Siggelin
2. Helén Kristiansson
3. Jan Svensson
4. Bengt Carlenfors *

Södra
Ledamot
Annamaria Bauer
Karin Wizén

Ersattare

l. Lars Siggelin
2. Helen Kristiansson
3. Jan Svensson
4. Bengt Carlenfors *

O

2/2

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, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

Kopia till
Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare: BtHtyt Ä^f/^XS
Parti: Vänsterpartiet Gotland, Östervåg 5, 621 45 Visby

Anr

2017 -OSs 3 fl
PROT<

Länsstyrelsen i
Gotlands län

LGI°N GOTLAND

2017-05-24
Dnr: 201-1639-17

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
24 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Stigh Wessman
Avgången ersättare: Susanne Hafdelin
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Hanna Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

1. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Magnus Ekström
5. Anita Klingvall
6. Greger Eneqvist
7. Boel Jomer
8. Bertil Eneqvist
9. John Aspendal
10. Carina Thomsson
11. Stigh Wessman *

Norra
Ledamot

Ersättare

Anneli Klovsjö
Eric Martell
Renée Lingström
Charlotte Andersson
Alexandra Dahlberg
Lena Eneqvist

1. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Magnus Ekström
5. Anita Klingvall
6. Greger Eneqvist
7. Boel Jomer
8. Bertil Eneqvist
9. John Aspendal
10. Carina Thomsson
11. Stigh Wessman *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

l. David Lindvall
2. Wiola Öst
3. Mats Sundin
4. Magnus Ekström
5. Anita Klingvall
6. Greger Eneqvist
7. Boel Jomer
8. Bertil Eneqvist
9. John Aspendal
10. Carina Thomsson
ll.StighWessman*

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, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efteiylagen för detta beslut.

a Norén

£

r

£ritt Silfvergren

Kopia till
Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare: Sfrjh
IfréSSmat?
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna Gotland, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

Änr

2017 -05-13 O
PRO o
2017- 05-24

Länsstyrelsen i
Gotlands län

HON GOTLAND

Dnr: 201-1641-17

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
24 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Lärs-Erik Benneck
Avgången ersättare: Magnus Jönsson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Rolf Öström
Stefan Wramner
Sven Bosarfve
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm

Ersättare
1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygéus
6. Lilian Edwards
7. Lärs-Erik Benneck

Norra
Ledamot
Lena Celion
Mats Hedström
Jesper Skalberg Karlsson

Ersättare
1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygéus
6. Lilian Edwards
7. Lärs-Erik Benneck *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

l. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygéus
6. Lilian Edwards
7. Lärs-Erik Benneck *

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, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

Kopia till
Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare: £-ärS~£tf)<L &/?#£&<_
Parti: Moderaterna, Östervåg 2, 621 45 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 3

Undertecknande av samarbetsavtal,
Blått Centrum
Innehåll
Undertecknande av samarbetsavtal mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i
Gotlands län och Uppsala Universitet Campus Gotland angående
samarbetet Blått Centrum
 Samarbetsavtal

UFV 2017/xxxx

Avtal om samverkansprojektet Blått Centrum
Ett för Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet gemensamt samverkansprojekt ”Blått Centrum” inrättas. Inrättandet grundas på en förstudie om förutsättningarna för att etablera
ett Blått centrum på Gotland som genomfördes av en gemensam arbetsgrupp under våren 2016. I
förstudiens rapport föreslås ett femårigt samverkansprojekt mellan de tre parterna för att arbeta med
gemensamma utvecklingsfrågor avseende vatten – på land, vid kusten och i havet.
Rektor vid Uppsala universitet fattade beslut 2016-09-13 (UFV 2016/1450) om att universitetet åtar sig
att vara projektägare samt att uppdra åt vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap att i samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland genomföra samverkansprojektet Blått Centrum.
Projektet leds av en projektledare med anställning vid universitetets Campus Gotland, samt en styrgrupp
bestående av Rektorsrådet vid Campus Gotland, Landshövdingen och Regionstyrelsens ordförande.
Parterna ansvarar gemensamt för verksamhetens utveckling. En årlig verksamhetsplan med budget tas
fram av projektledaren för beslut i styrgruppen innan verksamhetsårets början.
Verksamheten utgår från tre områden (i) ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor, (ii) en
”projektfabrik” och (iii) en inkubatorsverksamhet. Verksamheten kräver enligt förslaget i förstudien en
årlig budget på 3.1 miljoner kronor och en bemanning motsvarande ca 1.8 heltidstjänster. Projektet
finansieras dels genom externa projektmedel dels genom att parterna bidrar med kontanta medel och eget
arbete.
Kontanta medel beslutas av parterna årligen. Det första verksamhetsåret, dvs 2017, tillskjuter parterna
500 000 kr vardera i kontanta medel. Inriktningen i övrigt är att Region Gotland och Länsstyrelsen i
Gotlands län åtar sig att bidra med personella resurser upp till 0,4 årsarbetskraft vardera. Uppsala
universitet Campus Gotland åtar sig att bidra med personella resurser upp till 1 årsarbetskraft. Lokaler
och annan infrastruktur för Blått centrums verksamhet tillhandahålls av Uppsala universitet på samma
villkor som för dess övriga verksamheter.
Senast den 30/11 2017 ska parterna enas om dels budget för 2018 dels de ekonomiska och personella
resurser som parterna åtar sig att bidra med för hela projektperioden.
En utvärdering av projektet genomförs efter tre år, senast 2019-06-30, och därefter fattas beslut om
eventuellt fortsatt framtida verksamhet.
Samverkansavtalet gäller t.o.m. 2021-12-31. Avtalet kan omförhandlas eller sägas upp om en av parterna
så begär.
Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Uppsala den …………….

Visby den…………

Visby den…………

Eva Åkesson
Rektor
Uppsala universitet

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
Länsstyrelsen i Gotlands län

Björn Jansson
Ordförande Regionstyrelsen
Region Gotland

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 5

Delårsrapport 1 för 2017
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 119
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-28

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 119

Delårsrapport 2017:1 för Region Gotland

RS 2017/5
AU § 138

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x
x

Delårsrapport 1:2017 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden uppmanas vidta åtgärder för
att säkerställa ekonomisk balans vid årets slut.
Alla nämnder får i uppdrag att under 2017 förbereda och genomföra
verksamhetsanpassningar inför de besparingar som ska genomföras 2018 och
2019.

Regionstyrelsens beslut
x

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra månatliga avstämningar med hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att nå ekonomisk
balans vid årets slut.

Delårsrapport 1:2017 omfattar perioden januari-mars 2017 och är i huvudsak inriktad
på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som
nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter,
statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas
delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort
sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här
rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på +27 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen
redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8
mnkr, barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden
+1,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och
socialnämnden -31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget
eller små avvikelser.
Ett överskott mot budget på 18 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2017). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 12 mnkr.
Reavinster är prognostiserade till 15 mnkr högre än budget dvs ett utfall på totalt 50
mnkr varav 15 mnkr avser exploateringsmark på yttre A7. Kostnaderna för pensioner
beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 119 forts
RS 2017/5

Nettokostnadsutvecklingen för nämndernas verksamhet inklusive interna poster är
1,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent. Externa intäkter har ökat med 9,2 procent och
externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med
endast 0,5 procent.
Antal anställda är oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 550
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår till 7,2 procent. Särskilt fokus
kommer att sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och budgeten uppgår till 706 mnkr.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den
prognos som gjorts efter årets tre första månader pekar på ett underskott för
nämnderna på 47 mnkr. Underskottet motsvarar cirka 1 procent av nettobudgeten.
Den externa nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en normal nivå, 2,8 procent.
Den är ändå något högre än vad som är önskvärt. Jämfört med 2016 års bokslut
finns utrymme för 2,7 procents nettokostnadsökning. Det är ett bättre läge än
föregående år då det inte fanns utrymme för någon nettokostnadsökning alls jämfört
med faktiskt utfall året innan.
Kostnadsutvecklingen resten av året bör ändå följas noga och beredskap ska finnas
för eventuella åtgärder ifall det sker en ökning.
De ekonomiska problem som finns är inte spridda på samtliga nämnder utan berör
främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på att de verksamhetsområdena ska hålla
sin budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl
medveten om de förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård
inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det
arbetet ger effekt. För att undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden
får nettokostnadsökningen vara högst 1,6 procent. Nämnden ligger nu på en
nettokostnadsökning i perioden på 8,1 procent.
Den 1 juli kommer statens ersättningar till kommuner och landsting för asylsökande
att förändras och sänkas vilket ställer stora krav på omställning av verksamheten
inom framförallt socialnämnden. Det finns fortfarande en ovisshet kring de exakta
konsekvenserna och vilka möjligheter till omställning som finns. Socialnämnden
räknar med 72 mnkr lägre intäkter än föregående år men kostnaderna beräknas bara
minska med 20 mnkr vilket därför behöver ses över.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/5
28 april 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2017:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Diskuteras på regionstyrelsens arbetsutskott 8–10, 16 maj 2017.
Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter
redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av
respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på +27 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen
redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8
mnkr, barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden
+1,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och
socialnämnden -31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget
eller små avvikelser.
Ett överskott mot budget på 18 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2017). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 12 mnkr.
Reavinster är prognostiserade till 15 mnkr högre än budget dvs ett utfall på totalt 50
mnkr varav 15 mnkr avser exploateringsmark på yttre A7. Kostnaderna för pensioner
beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat.
I 2017 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett effektivare
lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat och
därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott
beräknas. Övriga poster inom finansförvaltningen beräknas hamna i nivå med
budget.
Nettokostnadsutvecklingen för nämndernas verksamhet inklusive interna poster är 1,9
procent jämfört med samma period föregående år. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent. Externa intäkter har ökat med 9,2 procent och
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externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med
endast 0,5 procent.
Antal anställda är oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 550
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår till 7,2 procent. Särskilt fokus
kommer att sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och budgeten uppgår till 706 mnkr.
Resultaträkning, mnkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat
jan - mars
962
-2 090
-61

Prognos
2017
4 007
-8 623
-245

Budget
2017
4 300
-8 907
-235

Bokslut
2016
4 373
-8 769
-237

-1 189
1 230
1
-10

-4 861
4 919
7
-27

-4 842
4 901
7
-39

-4 633
4 708
23
-16

32

38

27

82

Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den prognos
som gjorts efter årets tre första månader pekar på ett underskott för nämnderna på
47 mnkr. Underskottet motsvarar cirka 1 procent av nettobudgeten.
Den externa nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en normal nivå, 2,8 procent.
Den är ändå något högre än vad som är önskvärt. Jämfört med 2016 års bokslut
finns utrymme för 2,7 procents nettokostnadsökning. Det är ett bättre läge än föregående år då det inte fanns utrymme för någon nettokostnadsökning alls jämfört med
faktiskt utfall året innan.
Kostnadsutvecklingen resten av året bör ändå följas noga och beredskap ska finnas
för eventuella åtgärder ifall det sker en ökning.
De ekonomiska problem som finns är inte spridda på samtliga nämnder utan berör
främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på att de verksamhetsområdena ska hålla
sin budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl
medveten om de förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård
inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det
arbetet ger effekt. För att undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden
får nettokostnadsökningen vara högst 1,6 procent. Nämnden ligger nu på en
nettokostnadsökning i perioden på 8,1 procent.
Den 1 juli kommer statens ersättningar till kommuner och landsting för asylsökande
att förändras och sänkas vilket ställer stora krav på omställning av verksamheten
inom framförallt socialnämnden. Det finns fortfarande en ovisshet kring de exakta
konsekvenserna och vilka möjligheter till omställning som finns. Socialnämnden
räknar med 72 mnkr lägre intäkter än föregående år men kostnaderna beräknas bara
minska med 20 mnkr. Det behöver ses över.
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Tabell: Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr

Nämnd

Budget
jan- mars
2017

Regionstyrelsen

68

Justerat
utfall Avvikelse Budget Prognos
Helårs- Bokslut
2017
2017
2017
2017 avvikelse
2016
65

3

264

257

7

31

varav
politikerorganisationen

5

5

0

23

23

0

2

regionstyrelseförvaltningen

63

60

3

241

234

7

29

Tekniska nämnden

43

56

-13

174

173

1

10

teknikförvaltningen

30

44

-14

122

121

1

10

samhällsbyggnadsförvaltningen

13

12

1

52

52

0

0

Byggnadsnämnden

4

5

-1

18

18

0

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2

2

0

11

11

0

1

varav

Kultur- och fritidsnämnden

36

35

1

142

141

1

2

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

282

267

15

1 127

1 125

2

16

71

65

6

284

281

3

15

Socialnämnden

314

301

13

1 258

1 289

-31

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

365

386

-21

1 504

1 534

-30

-82

1 185

1 182

3

4 782

4 829

-47

-31

Summa

Investeringsprognos

Investeringsprognosen är mycket hög. Prognosen uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och överskrider förra årets rekordstora utfall som uppgick till 616
mnkr. Fortsatt bedömning och bevakning av investeringsutgifterna krävs under året,
inte minst ur likviditetshänseende.
Utfallet och prognoserna bör följas närmare i den ordinarie uppföljningsprocessen
samt på koncernledningsgruppen och ekonomichefsnätverk.
Tabell: Investeringar, mnkr

Årsbudget
2017

Utfall
2017

Årsprognos
2017

Regionstyrelsen

26,9

2,5

25,2

varav
politikerorganisation
regionstyrelseförvaltningen

0
26,9

0
2,5

0
25,2

Tekniska nämnden

593,0

78,6

531,6

varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

588,9
4,1

78,5
0,1

527,5
4,1

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,8
0,5

0
0

0,5
0,5

1,6
40,5
7,9

0,1
2,4
2,5

1,6
40,5
7,9

7,5

0,1

7,5

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
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Nämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsbudget
2017
27,6

Utfall
2017
3,5

Årsprognos
2017
27,6

Summa exkl. exploatering

706,3

89,8

642,9

Exploatering

102,5

4,2

60,9

Kostnads och intäktsutveckling perioden januari – mars

De totala intäkterna inklusive interna poster har minskat jämfört med föregående år,
minskningen beror främst på att regionstyrelseförvaltningen inte säljer tjänster i
samma omfattning som serviceförvaltningen gjorde 2016 samt att internhyran är
sänkt till följd av lägre internränta.
Kostnaderna för intern representation, utbildningar och konferenser är fortfarande
på en lägre nivå än 2015 då stoppaket infördes. 2015 var utfallet 8,9 mnkr jämfört
med 8,0 2017. Kostnaderna är ändå högre 2017 än 2016.
Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka snabbt. På två år har kostnaden stigit
med 148 procent. I posten förbrukningsmaterial ligger även kostnader för läkemedel.
Läkemedelskostnaderna är totalt cirka 4 mnkr högre än föregående år.
Att övriga kostnader minskat beror främst på att serviceförvaltningen inte längre
debiterar tjänster utan är anslagsfinansierade samt lägre internränta och lägre
internhyra.
Tabell: Kostnader och intäkter januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016 (inklusive interna poster)

Periodens utfall
Jan 17 - Mars 17

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Mars 16

Procentuell
skillnad

975,6

999,1

-2,4 %

788,8

784,7

0,5 %

6,0

5,6

7,1 %

8,0
0,5
7,3
17,1
102,2
1 218,8

6,2
0,5
7,4
11,0
93,3
1 241,9

29,0 %
0%
-1,4 %
55,5 %
9,5 %
-1,9 %

113,6
14,4

120,5
27,6

-5,7 %
-47,8 %

Summa kostnader

2 142,6

2 144,9

-0,1%

Nettokostnad

1 167,0

1 145,8

1,9 %

mnkr

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra
varav internränta
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De externa intäkterna har ökat från 270 till 295 mnkr vilket motsvarar 9,2 procent. Det
är främst statsbidrag för satsningar i förskolan samt grundskolan som ökat.
Statsbidraget för receptförskrivna läkemedel är bokfört för två månader i perioden
jämfört med en månad föregående år. Det påverkar utfallet med 12 mnkr. Övriga
intäkter som exempelvis taxor och avgifter är i princip oförändrade.
Övriga externa kostnader har ökat med 9,9 procent eller 37 mnkr främst beroende på
att mer verksamhet köpts än föregående år. Främst gäller det utomlänsvård samt
placering av barn och unga. Kostnader för utomlänsvård har ökat med 10 mnkr
jämfört med förra året.
Tabell: Externa kostnader och intäkter januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

mnkr

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall
Jan 17 - Mars 17

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Mars 16

Procentuell
skillnad

294,8

269,8

9,2 %

788,8

784,7

0,5 %

6,0

5,6

7,1 %

Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader
Summa externa kostnader

7,9
0,4
7,2
16,7
87,3
538,1
1 446,3

6,1
0,4
7,2
10,6
79,4
501,5
1389,9

28,0 %
0%
0%
56,9 %
9,9 %
7,3 %
4,1 %

Nettokostnad

1 151,6

1 120,1

2,8 %
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Personalstatistik och personalkostnader

Personalstatistik finns till och med februari och det är de siffror som använts i den
här rapporten. För att analysera utvecklingen i förhållande till kostnader har även
personalkostnader fram till februari använts.
Personalkostnaderna har januari till februari 2017 ökat från 530 mnkr föregående år
till 533 mnkr, 2017. Det motsvarar en ökning på 0,5 procent. Lönerevisionen 2016
motsvarar 2,3 procent. Det är alltså en lägre faktisk kostnadsökning än vad lönerevisionen ger.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2017 jämfört med 2016 har minskat
med 1,9 procent vilket motsvarar 108 årsarbetare. Till viss del kan det bero på att det
var en arbetsdag mindre 2017 jmf med 2016 samt att personlig assistans har lagts ut
på privat utförare 1 februari. Övergången omfattade 78 personer. En del av
minskningen beror också på färre anställda.
Tabell: Antal anställda jämfört med årsskiftet och 12 månader bakåt

Förvaltning
Regionstyrelse
förvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnads
förvaltning
Kultur- och
fritidsförvaltning
Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
Socialförvaltning
Hälso- och sjukvårds
förvaltning
Totalt

Antal
anställda feb
2016

Antal
anställda dec
2016

Antal
anställda feb
2017

Förändring
jmf med feb
2016

LK
54
SF
541
293

LK
51
SF
533
286

571

-24

289

-4

142

149

150

8

140

134

133

-7

2 069

2 011

2 096

27

1 963

1 948

1 884

-79

1 414

1 431

1 427

13

6 616

6 543

6 550

-66

Antal anställda är i princip oförändrat jämfört med årsskiftet men jämfört med
februari 2016 har antal anställda minskat med 66 personer.
På de flesta förvaltningar är skillnaderna små jämfört med årsskiftet. Ökning av antal
anställda på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hänförs till läsårsvariationer.
Medarbetare slutar vid jullovet och nyanställningar görs vid vårterminens start.
Socialförvaltningen har minskat antal anställda succesivt under de senaste 12
månaderna vilket beror på en minskad tillströmning av ensamkommande barn och
unga samt att personlig assistans lades ut på privat regi under februari 2017.
Sjukfrånvaro

Trenden med ett ökande sjuktal fortsätter, det gäller både män och kvinnor. Den här
perioden är det männens sjukfrånvaro som ökat mest även om det är från en lägre
nivå än kvinnor. Sjuktalet för Region Gotland uppgår till 6,0 procent, 3,9 för män
och 6,7 för kvinnor. De högsta sjuktalen återfinns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen.
För att definiera behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell
nivå (längre sikt), kommer Region Gotland att arbeta med ett särskilt
sjukfrånvaroprojekt med start 2017. Detta är en utveckling av den insats som gjordes
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under 2016, där sjukfrånvaron inom några av Region Gotlands enheter med särskilt
hög sjukfrånvaro, kartlades närmare.
I syfte att arbeta mer hälsofrämjande inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och undvika upplevelser av för hög arbetsbelastning, kommer personal anställas som
kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer koncentrerat arbeta med
arbetsuppgifter som rör undervisningen. Det kan till exempel handla om
lärarassistenter, socialpedagoger och/eller arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
Inom socialförvaltningen är orsaken till de höga sjuktalen troligen tätt förknippad
med svårigheten att bemanna. Den största ökningen i jämförelse med februari
föregående år uppvisar hemsjukvård och hemtjänst natt samt inom individ – och
familjeomsorgen. De ökade sjuktalen beror till stor på långtidssjukskrivningar och
den ökade arbetsbelastningen orsakad av bl.a. svårigheter att återbesätta vakanser.
Alltjämt uppvisar hemtjänsten fortfarande högst sjuktal, 11,8 procent i februari.
Tabell: Sjukfrånvaro uppdelat per förvaltning

Förvaltning

Sjukfrånvaro
samtliga

Sjukfrånvaro
kvinnor

Sjukfrånvaro män

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

LK
1,5

LK
1,3

4,8

LK
2,2

LK
1,7

6,1

LK
0,6

LK
0,9

2,3

SF
4,7

SF
4,6

SF
5,6

SF
5,6

SF
2,5

SF
2,3

Teknikförvaltning

3,3

3,1

4,7

2,8

4,7

4,9

2,8

2,8

4,6

Samhällsbyggnads
förvaltning

5,0

5,3

5,1

7,3

7,4

5,7

2,6

3,9

4,7

Kultur- och
fritidsförvaltning

6,1

6,3

5,6

5,3

5,4

6,5

7,9

8,1

4,1

BUF
6,0

7,0

5,8

BUF
6,6

7,7

6,4

BUF
2,5

4,2

3,6

Regionstyrelse
förvaltning

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
(tidigare BUF-GVF)

GVF
3,6

GVF
4,0

GVF
3,1

Socialförvaltning

6,9

7,0

7,4

7,5

7,6

7,9

3,8

3,8

5,2

Hälso- och sjukvårds
förvaltning

5,1

5,0

5,3

5,7

5,6

5,8

2,5

2,4

2,6

Totalt

5,6

5,7

6,0

6,4

6,5

6,7

3,1

3,1

3,9

Sjuktalet för 2015 avser helår och siffran för 2016 och 2017 avser februari och 12 månader bakåt.
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Nämndernas sammanfattande kommentarer

Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten under perioden
och en sammanfattning av det ekonomiska läget per nämnd.
Regionstyrelsen, + 7 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara
de kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera
den regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga
förvaltningar och dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT
och åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn.
Sjukfrånvaron är hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för
att förbättra arbetsmiljön.
Periodens resultat uppgår till 2,7 mnkr.
Årsprognosen visar ett överskott på 7 mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de
förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018 års
kostnadssänkningar. Det största prognostiserade överskottet återfinns inom
avdelningen kvalitet och digitalisering (2,9 mnkr), det beror på förseningar i
rekryteringar samt vakanser som troligen inte kommer att tillsättas utifrån kommande
besparingskrav. I övrigt prognostiserar samtliga avdelningar förutom region
utveckling positiva resultat.
Politikerorganisationen, +0,4 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
patientnämnd och valnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
+0,4 mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen på 0,6 mnkr medan
överförmyndarnämnden räknar med ett underskott på 0,2 mnkr. För mer
information om överförmyndarnämnden och patientnämnden, se nedan.
Tekniska nämnden, +0,5 mnkr
Teknikförvaltningen, +0,6 mnkr

Periodens resultat för teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan
jämföras med föregående år då det var negativt med -378 tkr. Den ekonomiska
helårsprognosen visar på ett positivt resultat med 622 tkr. Prognosen baseras på
försiktiga bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders verksamhet.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 37,2 mnkr, vilket är ett överskott mot
periodens budget med 6,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att ett flertal
tjänster är vakanta.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565,9 mnkr vilket är inom
ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636,6 mnkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 82,6 mnkr vilket är högre än föregående år då de uppgick till
65,3 mnkr. De största investeringsprojekten är kryssningskajen med 58,8 mnkr,
brackvattenverk i Kvarnåkershamn med 52,7 mnkr samt Sävehuset med 40 mnkr.
Arbetet med kryssningskajen följer tidplanen vid avstämning i mars 2017.
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Grundvattennivåerna i stora magasin ligger i början av året fortsatt mycket under det
normala. Situationen för 2017 är ännu kritisk när det gäller tillgången på dricksvatten
även om situationen i små grundvattenmagasin ser något bättre ut än motsvarande
nivå för 2016. Fjolårets ”Spara-vatten kampanj” har åter satts igång med information
ut till bland annat skolelever.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -0,1 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin inom räddningstjänsten i princip är i
balans.
Arbetet med att sätta igång den nya organisationen pågår för fullt inför 1 maj.
RIB beredskapen utifrån den gamla organisationen dras fortfarande med beredskapsbrister. Nio personer har sagt upp sig på grund av nya organisationen och det nya
RIB avtalet. Räddningstjänsten kommer fortsatt under kvartal 1 2017 att ha brister i
beredskapsorganisationen.
Antalet larm i väntan på ambulans (IVPA) och automatlarm har under första
kvartalet minskat jämfört med samma period föregående år.
Byggnadsnämnden, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett utfall enligt budget
för 2017. Periodens resultat för byggnadsnämnden är negativt med 647 tkr.
En uppföljning av bygglovsärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på
10 veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med
april 2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av
ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta samt
utstakning/läges kontroll. Det är just nu 6 ytterligare tjänster som enligt planeringen
ska lanseras under våren. Varav 2 lanseras redan under april, det är anmälan eldstad
och anmälan kontrollansvarig. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för
att kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster.
Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att
förverkliga ett byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete
att synkronisera olika intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som
övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk
profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute
på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,1 mnkr

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar
att utfallet för 2017 kommer att bli positivt.. Prognosen för 2017 är ett överskott med
122 tkr.
Periodens resultat är positivt med 179 tkr.
Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både
miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde. Orsaker till detta är vakanser
samt icke återinsatta tjänster, vilket medfört att en del team inför 2017 ändrat sina
tillsynsmål utifrån mindre bemanning jämfört med samma period 2016.
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En uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system kommer att
genomföras under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden, +1,3 mnkr

Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har lett
till uppsägningar och oro som medfört att förvaltningen har allt svårare att
upprätthålla kvalitet i verksamheten. Nämndsekreteraren har slutat på förvaltningen
vilket medfört att ärendehantering, registrering och en stor del av politiska
administrationen inte kan upprätthållas. En sista nämnd finns inplanerad den 13 juni
och därefter kan inte förvaltningen längre fungera fullt ut. Verksamheterna gentemot
kund/brukare fungerar dock enligt plan och än så länge väl.
Inom kulturavdelningen finns en positiv inställning till föreslagen
organisationsförändring och även om delar av personalen påverkats negativt av
uppsägningarna inom förvaltningen pågår flera lovande utvecklingsprojekt. Samtidigt
har inom fritidsavdelningen i stort sett all utvecklingsverksamhet upphört och den
kvarvarande personalen fokuserar på förvaltande av verksamhet. Enhetschefen för
anläggningar har sagt upp sig och slutat under perioden. Tjänsten har inte tillsatts
utan arbetsuppgifterna har fördelats på övriga medarbetare, där avdelningens
kvarvarande enhetschef med ansvar för baden nu har driftansvaret även för
anläggningar.
Inom biblioteksavdelningen har förändringar i enhetschefsledet inneburit förändrade
ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket som i sin tur påverkar det ordinarie
arbetet. Avdelningen följer den pågående serviceortsutredningen, vilken kan komma
att beröra verksamheten. Ungdomsavdelningen har i samråd med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens ledning lagt en bra grund för den förmodade övergången i
ny förvaltningsorganisation.
Med hänsyn till förvaltningens nuvarande situation är det svårt att göra en
bedömning och en rättvisande årsprognos. Förvaltningen kommer definitivt att klara
ett nollresultat, troligtvis ett överskott för 2017 på ca 1,3 mnkr beroende på politiska
prioriteringar. Resultatet för perioden visar ett positivt resultat på 1140 tkr, vilket dels
beror på att personal slutat under perioden inför den förmodade nedläggningen av
förvaltningen samt att KFN har budgeterat en betydligt större buffert än tidigare år
för att bland annat kunna ta extra kostnader för bevattning samt oplanerade utgifter
utifrån att Gotland är värd för NatWest Island Games.
Barn- och utbildningsnämnden, +2,1 mnkr

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas bli positiv med 2,1 mnkr.
Periodens resultat uppgår till 17,7 mnkr. Det positiva resultatet i perioden beror till
största del på att intäkterna till följd av statsbidrag är högre samt att kostnaderna är
lägre än budgeterat exempelvis har inte kulturskolans del av hyra i nya Sävehuset
debiterats.
Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser på 0,1 miljoner kronor
och täckning för indirekta kostnader genom återsökta statsbidrag för mottagandet av
asyl på två miljoner kronor.
Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,7 miljoner kronor (förskola 0,3 mnkr
och grundskola 1,4 mnkr). Den centrala förvaltningen har en positiv prognos på 1,3
miljoner kronor där ingår även underskott i utbetalningar till fristående huvudman
med 5,9 miljoner kronor.
Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett
underskott på 8,7 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att
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budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal
barn, sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 140 barn och
elever. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalet inom nämndens verksamheter har ökat i förhållande till motsvarande period
2016. För att kunna motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer
personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att arbeta mer
koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Till exempel
lärarassistenter och socialpedagoger.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +2,8 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 2,8 mnkr.
Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka
fem miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ligger hos resursfördelningen
(ersättningar för elevvolymer) som har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Resultatet i perioden uppgår till 5,5 mnkr.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer förvaltningen att
fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer
koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen, det kan till
exempel vara lärarassistenter och socialpedagoger.
Det preliminära gymnasievalet avslutades den 15 februari. 488 elever sökte då till
kommunala Wisbygymnasiet (varav tio elever från fastlandet). 46 elever sökte till
fristående Guteskolan. 81 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan
ort.
Socialnämnden, -31,2 mnkr

Nämndens årsprognos pekar på ett underskott mot budget på 31,2 miljoner kronor.
Resultatet i perioden uppgår till + 13,2 mnkr.
Tidigare handlingsplan för att minska utbud och kostnader har givit effekt. Där finns
endast två uppdrag kvar, översyn av måltid och översyn av sociala företag, det är
därför nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska
utbudet för att minimera underskottet. Socialnämnden begärde under 2016 att få ett
underlag på verksamhet möjlig att upphandla. Förvaltningens underlag redovisades i
februari och ärendet kommer att behandlas i juni.
Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott
för LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och
familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det
prognostiseras fortsatt stora underskott. Det är viktigt att förvaltningen kompenseras
för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då
Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det inte finns någon
budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av medel för
täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Kommunals nya avtal innebär högre personalkostnader än beräknat då det omfattar
fler medarbetare. Det finns också en stor osäkerhet kring övriga löneavtal som inte är
klara.
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Förvaltningen har fortsatt svårigheter att tillsätta vakanta tjänster, vilket medför en
ökad arbetsbelastning och en något högre sjukfrånvaro. Avdelningarna arbetar med
kompetens- och sjukfrånvarosatsningar och ska intensifiera det arbetet under året.
Utvecklingen för förvaltningen följer till stora delar den nationella trenden.
Arbetet med införandet av IBIC, individens behov i centrum, går enligt plan.
Införandet planeras succesivt under 2017 och framåt.
Inom de flesta avdelningarna arbetar man aktivt med att skapa
genomförandeplaner/vårdplaner för alla brukare.
Arbetet med att använda SIP, samordnad individuell plan, går långsamt framåt. Det
är framför allt myndighetsavdelningen som initierar till att en plan ska skapas men
initiativ kan tas från samtliga parter kring en brukare och brukaren själv. Användning
av rutiner och dokumentation av SIP kan dock förbättras inom förvaltningen. Inom
övriga avdelningar har man deltagit några gånger men väldigt få planer har initierats.
Det pågår många aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet till exempel genom att
man har boenderåd/brukarråd, gör brukar mer delaktig i val av mat, vid inköp, vid
att sätta mål inför en korttidsvistelse och val av aktiviteter. Inom individ- och
familjeomsorgen arbetar man med olika modeller för att stärka brukares delaktighet
och inflytande, bland annat Västernorrlandsmodellen och Scott Millers
skattningsskalor.
De flesta aktiviteter i handlingsplanen för barn och unga är genomförda.
För att minska antalet placeringar har individ- och familjeomsorgen satt igång ett
flertal aktiviteter, så som nätverksarbete, start av HVB-Silvergatan, en utredningsoch behandlingsenhet för föräldrar och barn, utvecklat samråd med ansvariga
arbetsledare och enhetschefer inför placering, familjeorienterat skolstöd, förstärkt
familjehemsorganisationen och målgruppsinventering.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -30 mnkr

Det ekonomiska resultatet är efter mars månad minus 21,3 miljoner.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 8,1 procent. Det stora negativa resultatet kan
främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom
utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och
vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit möjlig under det
första kvartalet.
Årsprognosen beräknas till - 30 miljoner jämfört med budget. Den negativa
prognosen har sitt ursprung i den mycket höga kostnadsutveckling som har inlett
2017.
Prognosavvikelsen beror på:


Flera kostsamma vårdtillfällen inom utomlänsvården som, även om resten av
2017 återgår till en mer normal nivå av sådan vård, inte kommer att rymmas
inom den budget som är lagd för utomlänsvården.



I handlingsplanen för att nå budget krävs en neddragning med 7 vårdplatser
som ger en nettobesparing på ca 5 miljoner. Under januari och februari var
vårdplatsläget mycket ansträngt beroende på influensa, vinterkräksjuka och
RS-virus. Under denna tid var det inte möjligt att minska antalet vårdplatser
utan mycket stora konsekvenser för vården. Vårdplatsneddragningen sker
istället från och med april månad.
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Då Gotland drabbades hårt av ovanstående i influensatider blev också
många i personalen sjukskrivna eller lediga för vård av barn. Detta medförde
stora kostnader för övertidsarbete och ytterligare behov av hyrsjuksköterskor.

Tillgängligheten till specialistsjukvård är sammantaget god, nationellt jämfört mycket
god. Även kvaliteten i vården bedöms sammantaget god, även om
utvecklingsområden föreligger. Under perioden har Sveriges kommuner och
landsting publicerat en sammanvägd resultatöversikt på 16 hälso- och
sjukvårdsområden, Gotland hamnar på tredje plats av landets 21 landsting.
Hård belastning till följd av bland annat hög förekomst av influensan och
vinterkräksjuka bland såväl medborgare som personal samt stora svårigheter att
bemanna inom vissa verksamheter har påverkat både ledare och medarbetares
förutsättningar till verksamhetsutveckling negativt. Arbetsmiljön har i vissa
verksamheter varit ansträngd. Sjuktalet uppgick i februari till 6,8 procent jämfört med
5,8 procent 2016.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2017.
En kraftig ökning av antalet klagomål kan ses under januari till mars. 76 klagomål har
kommit in jämfört med 54 under samma period 2016. Denna trend kan ses redan
under senare delen av 2016. Primärvården har under perioden fått 31 klagomål
jämför med 14 under samma period 2016. Klagomål kommer from maj att kunna
lämnas genom att logga in på ”Mina vårdkontakter” på 1177.
Överförmyndarnämnden, -0,2 mnkr

Nämnden prognostiserar ett underskott på 150 tkr för helåret till följd av ökade
kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom föreligger en risk att de nya
reglerna kring ersättning till ensamkommande barn kan generera underskott om inte
nämnden får sina kostnader täckta via schablonersättningen.
Kostnaderna för arvodena är beroende av flera faktorer, dels prisbasbeloppets
utveckling, dels den totala ärendevolymen samt andelen arvoden som betalas av
Region Gotland. Andelen ärenden som betalas av Region Gotland har under de
senaste åren ökat. Prisbasbeloppet har också stigit med 500 kronor mellan 2016 och
2017, från 44 300 kr till 44 800 kr.
En trolig konsekvens av det nya ersättningssystemet är att riktlinjer för arvodering av
ställföreträdare kan komma att behöva ses över och revideras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen enhet Ekonomi och upphandling
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Ärende 6

Anslag för genomförande av allmänna
val år 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 129
 Valnämnden 2017-02-20

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 129

Anslag för genomförande av Allmänna val 2018

RS 2017/226
AU § 148

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x

Valnämnden beviljas ett anslag med 1 621 000 kronor för genomförande av
Allmänna val 2018.
Begäran om höjning av det årsvisa anslaget mellan valen tas upp på
budgetberedningen 2018.

Allmänna val äger rum i september 2018. Fr.o.m. 2006 års val åligger det
kommunerna att ansvara för förtidsröstningen.
Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte fattats. Valmyndigheten har
framfört till berörda departement att det är viktigt att kommunerna får besked.
Överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting kommer att föregå besluten
som i värsta fall inte blir definitiva förrän i budgetpropositionen. Valmyndigheten
kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett statsbidrag för valen år
2018.
Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen kommer
ytterligare medel att behövas. Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler,
röstmottagare, valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Beslutsunderlag

Valnämnden 2017-02-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Valnämnden

Ärendenr
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 20 februari 2017

Regionstyrelsen
(Budgetberedningen)

Anslag för genomförande av Allmänna val 2018
Allmänna val äger rum i september 2018.
Fr.o.m 2006 års val åligger det kommunerna att ansvara för förtidsröstningen
Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte fattats.
Valmyndigheten har framfört till berörda departement att det är viktigt att
kommunerna får besked. Överläggningar med Sveriges kommuner och
landsting kommer att föregå besluten som i västa fall inte blir definitiva förrän i
budgetpropositionen.
Valmyndigheten kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett
statsbidrag för valen år 2018.
Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen
kommer ytterligare medel att behövas.
Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare,
valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.

Valnämndens förslag:
•

Valnämnden beviljas ett anslag med l 621 000 kronor för
genomförande av Allmänna val 2018.

•

Det anslag som utgår årsvis mellan valen är idag 62 000 kronor och vi
föreslår att det höjs till 80 000 kronor med start 2020.

VALNÄMNDEN

Claes GoranNilsson

V— Jenny^Meli

Ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

Sekreterare

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplatswww.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 7

Finansieringsmodell – övrig ITverksamhet, tjänster inom måltid och
försörjning
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 120
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 120

Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet,
tjänster inom måltid och försörjning

RS 2017/272
AU § 139

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x

Befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen som är resultatenheter ska
fortsätta drivas som köp- och säljverksamhet.
Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna för att förbättra
och effektivisera verksamheterna.

Regionfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 237, att ändra finansieringsmodell för
delar av den blivande regionstyrelseförvaltningen. I samband med beslutet och det
beslut som senare togs om delar av IT-verksamheten (RF 2017-02-27, § 26) fick
förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med förslag på hur
försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet samt delar av IT-verksamheten ska
finansieras framåt.
Efter genomgång av de olika verksamheterna kan konstateras att finansieringsmodellen med köp-och sälj är effektiv och tydlig för dessa verksamheter varför den
ska kvarstå.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att modellen med köp- och sälj kvarstår för
måltids- och försörjningsverksamheten samt delar av IT-verksamheten.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02
Skickas till
Alla nämnder

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/272
Datum

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet, tjänster inom
måltid och försörjning
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen
som är resultatenheter kommer att fortsätta att bedrivas som köp- och
säljverksamhet. Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna
för att förbättra och effektivisera verksamheterna.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 237, att ändra finansieringsmodell för
delar av den blivande regionstyrelseförvaltningen. I samband med beslutet och det
beslut som senare togs om delar av IT-verksamheten (Rf 2017-02-27, § 26) fick
förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med förslag på hur
försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet samt delar av IT-verksamheten ska
finansieras framåt.
Efter genomgång av de olika verksamheterna kan konstateras att
finansieringsmodellen med köp-och sälj är effektiv och tydlig för dessa.
Ärendebeskrivning

Olika finansieringsmodeller
Här beskrivs mycket kortfattat olika finansieringsmodeller.
Inom offentlig verksamhet finns ett antal olika modeller för finansiering. Syftet med
modellerna är olika. Internt finansieras verksamheterna via anslag, via
ersättningsmodeller eller via internpris och internhyra. Det finns också verksamhet
som finansieras externt via taxor och avgifter. Ofta finns dock begränsningar i form
av olika högkostnadsskydd.
Anslagsfinansierad verksamhet får sin ram via beslut i regionfullmäktige. I ramen
ingår uppdraget att utföra sitt uppdrag på det mest effektiva sättet och med så hög
måluppfyllelse som möjligt. Det finns ofta flera intressenter som styr verksamhetens
tjänster, tex staten i form av lagstiftare.
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Ersättningsmodeller används antingen internt inom nämnden eller externt ut emot
externa utförare. Uppdraget kommer dock ifrån regionfullmäktige i form av en total
ram som sedan fördelas.
Internpriser och internhyror är ett sätt att fördela kostnaderna internt. Det är också
en finansieringsmodell som begränsar en annars fri nyttighet. Både internprisnivå och
internhyresnivå beslutas av regionfullmäktige. De externa kostnaderna finns hos den
utförande verksamheten och kundernas önskemål och betalningsvilja styr storleken
på den utförande verksamheten.
Resultatenheter
En resultatenhet definieras enligt följande i regionens Regler för resultatenheter i
Gotlands kommun:
Resultatenhet är en enhet där den ansvariga chefen utifrån erhållna beställningar och
med inriktning mot uppsatta mål skall planera och genomföra en verksamhet. Denna
enhet har både intäkter och kostnader vilket innebär att både intäkter och kostnader
skall kunna påverkas. Resultatenheten är ansvarig för det samlade resultatet, både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Resultatenheten har möjlighet att ta emot
beställningar och träffa avtal med beställare/kund/uppdragsgivare.
Resultatenheten är beroende av att dess tjänster och produkter efterfrågas, på så sätt
skapas en ökad kundorientering och lyhördhet för kundernas önskemål.
Internpriserna motiverar till ett ökat kostnadsmedvetande.
Det är dock viktigt att modellen inte skapar suboptimering, dvs att enhetens resultat
blir viktigare än det totala resultatet. Strategiska frågor såsom policys, större
investeringar mm bör hanteras centralt.
Fördelar med köp- och sälj inom måltid, försörjning och IT
Inom alla tre verksamheterna finns idag både rörliga och fasta kostnader. De fasta
kostnaderna kan vara svåra att påverka då de till del kan bero på beslut som fattas i
andra sammanhang, t ex placering av skolverksamhet som påverkar framförallt städoch måltidsverksamhet. Även transportverksamheten påverkas av var de olika
kommunala enheterna är placerade. Det innebär dock att om infrastrukturen
förändras så kan också resultatenheternas kostnader minska utan att man själv har
påverkat detta.
De rörliga kostnaderna är utifrån kundens perspektiv det som är enklast att påverka.
Måltid har t ex arbetat med att ge kunden större möjligheter att minska sina
kostnader genom att vara noggrann i sin planering och därmed ha kontroll på hur
många måltider man egentligen behöver. Det har också gett minskat svinn.
Försörjningsverksamheten ser stora fördelar med att inte vara en fri nyttighet utan att
kunden ser en prislapp på det som beställs. Det finns ibland andra komponenter än
kundens önskemål som styr, t ex hygienregler som avgör hur och när städning ska
ske.
De delar av IT-verksamheten som föreslås vara kvar är framförallt PC som tjänst och
DAP (digital arbetsplats). Båda dessa styr genom sitt pris vad kunden bestämmer.
Alternativet skulle vara att IT-verksamheten skulle avgöra behov av en eller två
skärmar, bärbar eller stationär dator mm. Det finns i dagsläget ingen anledning att
ändra nuvarande modell där kunden styr behovet och också betalar för det.
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Sammantaget så fungerar modellen med resultatenheter bra inom de aktuella
verksamheterna. Det finns svårigheter med att det ibland tas beslut som direkt eller
indirekt påverkar dessa enheter, men genom att förbättra konsekvensanalyser inför
beslut kan detta bli tydligare. Det finns också svårigheter i att få förståelse för vilka
kostnader som är påverkbara och icke påverkbara hos kunderna, men med ökad
dialog finns förutsättningar för ökad förståelse. Att arbeta med utveckling och dialog
kring prismodellerna ingår i resultatenheternas uppdrag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att modellen med köp- och sälj kvarstår för
måltids- och försörjningsverksamheten samt delar av IT-verksamheten.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-12-19, § 237
Regionfullmäktige 2017-02-27, § 26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 8

Investeringspotter
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 121
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 121

Investeringspotter

RS 2017/356
AU § 140

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Investeringspotter per nämnd beslutas enligt nedanstående förslag:
x Potterna ska gälla varje år om inte annat beslutas.
Nämnd
Investeringspott(tkr)
Regionstyrelsen
2 100
Byggnadsnämnden
800
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
200
Tekniska nämnden
8 600
Kultur- och fritidsnämnden
1 500
Barn- och utbildningsnämnden
6 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
3 000
Socialnämnden
5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnden
22 000
Totalt
49 200

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter
under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av
nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och
mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska
nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälsooch sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning.
Investeringspotterna får inte kompletteringsbudgeteras. Medel som inte förbrukas
återförs.
Med anledning av beslut om att inte budgetkompensera kapitalkostnaderna för
anslagsfinansierade verksamheter från 2018 så kommer utnyttjandet av
investeringspotten behöva stämmas av mot budgetutrymmet för kapitalkostnader på
nämndnivå. Tidigare har detta inte behövt göras eftersom man fått automatisk
budgetkompensation.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att investeringspotter fastställs i den nivå som
föreslås. Det är viktigt att fokus läggs på investeringsplanering utifrån stora och
strategiskt viktiga investeringar och att nämnderna ändå kan hantera sina löpande,
mindre investeringsbehov.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/356
11 april 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Investeringspotter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Investeringspotter per nämnd beslutas enligt nedanstående förslag. Potterna ska gälla
varje år om inte annat beslutas.

Sammanfattning

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter
under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av
nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och
mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska
nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälsooch sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning.
Investeringspotterna får inte kompletteringsbudgeteras. Medel som inte förbrukas
återförs.
Med anledning av beslut om att inte budgetkompensera kapitalkostnaderna för
anslagsfinansierade verksamheter från 2018 så kommer utnyttjandet av
investeringspotten behöva stämmas av mot budgetutrymmet för kapitalkostnader på
nämndsnivå. Tidigare har detta inte behövt göras eftersom man fått automatisk
budgetkompensation.
Nämnd
Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt

Investeringspott (tkr)
2 100
800
200
8 600
1 500
6 000
3 000
5 000
22 000
49 200
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att investeringspotter fastställs i den nivå som
föreslås. Det är viktigt att fokus läggs på investeringsplanering utifrån stora och
strategiskt viktiga investeringar och att nämnderna ändå kan hantera sina löpande,
mindre investeringsbehov.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 9

Effektbeslut av förändrat regelverk för
kompensation för kapitalkostnader
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 122
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 122

Förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnader

RS 2016/223
AU § 141

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.
x Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.
x Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills
annat beslutas.
Fördelning per
Avskrivning (tkr) Internränta (tkr) Total kapitalkostnadsbudget(tkr)
Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen
Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten
Kultur- och fritidsnämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

9 000
1 050

700
50

9 700
1 100

100

10

110

19 500

5 500

25 000

3 600

450

4 050

2 400

300

2 700

15 000

1 400

16 400

5 000
3 500

400
300

5 600
3 800

22 000

1 700

23 700

81 150

10 810

91 960

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 122 forts
RS 2016/223

Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av
avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till
förändringar i investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den
del av tekniska nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit
stort de senaste åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med
digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om
kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen
avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga
möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje
enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig
budget.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
11 april 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnader

Förslag till beslut

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.
 Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2 2017.
 Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills
annat beslutas.


Sammanfattning

Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av
avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till
förändringar i investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den
del av tekniska nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit
stort de senaste åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med
digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om
kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2.

Fördelning per nämnd

Avskrivning
(tkr)

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska

Internränta Total
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)
9 000
700
9 700
1 050
50
1 100
100
10
110

19 500

5 500

25 000

3 600

450

4 050
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nämnden/räddningstjänsten
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

2 400
15 000

300
1 400

2 700
16 400

5 000

400

5 600

3 500
22 000

300
1 700

3 800
23 700

81 150

10 810

91 960

Bedömning

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

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 10

Budget- och redovisningsprinciper för
planerat underhåll av fastigheter
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 123
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-11
 Tekniska nämnden 207-04-26, § 129

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 123

Budget- och redovisningsprinciper för planerat
underhåll av fastigheter

RS 2017/398
AU § 142

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x

Nya budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
antas. Effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.
Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera
underhållsplanen för regionens fastigheter.

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller
från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider.
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats
som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll.
Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till investeringsbudget.
Tekniska nämndens förslag följer de nya redovisningsprinciper som finns för
komponentredovisningen. Konsekvensen blir att flytta 40 mnkr från driftbudgeten
till investeringsbudgeten. Samtidigt sänks internhyrorna med 33 mnkr. Resterande 7
mnkr avser externa hyror. Dessa kommer att anpassas efter hand, men internt får
tekniska nämnden ett avkastningskrav på 7 mnkr.
Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka då det som konsekvens av
mer investeringar blir högre anläggningsvärden på fastigheterna, tekniska nämnden
beräknar en höjning med 3 mnkr per år. Dessa kommer att ingå i underlagen för
bedömning av internhyresnivå till framtida budgetbeslut.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-04-26, § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/398
11 maj 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av
fastigheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas. De ekonomiska
effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.



Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera
underhållsplanen för regionens fastigheter.

Sammanfattning

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller
från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider.
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats
som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll.
Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till
investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att tekniska nämndens förslag följer de nya
redovisningsprinciper som finns för komponentredovisningen. Konsekvensen blir att
flytta 40 mnkr från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Samtidigt sänks
internhyrorna med 33 mnkr. Resterande 7 mnkr avser externa hyror. Dessa kommer
att anpassas efter hand, men internt får tekniska nämnden ett avkastningskrav på 7
mnkr. Avkastningskravet kommer att justeras i takt med att avskrivningarna ökar.
Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka då det som konsekvens av
mer investeringar blir högre anläggningsvärden på fastigheterna, tekniska nämnden
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beräknar en höjning med 3 mnkr per år. Dessa kommer att ingå i underlagen för
bedömning av internhyresnivå till framtida budgetbeslut.
Beslutsunderlag

Beslut Tekniska nämnden, 2017-04-26, §129

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Ekonomi
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Ärendenr TN 2017/742

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 mars 2017

Tekniska nämnden

Redovisningsprinciper för planerat underhåll fastigheter

Förslag till beslut






Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya
budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med 40 mkr.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 mkr i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30
mkr till år 2018.

Bakgrund
Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och
gäller från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för
sig med olika avskrivningstider.
Planerat underhåll blir investering

Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en
komponent till samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande
åtgärd har räknats som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom
planerat underhåll. Som exempel utbyte av fönster, tak och ventilationsanläggningar mm. Även inre underhåll såsom målning av väggar eller byte av golvmatta räknas som utbyte och skall bokföras som en tillgång. Det vill säga aktiveras i balansräkningen och få en avskrivningstid.
En effekt av detta är att delar underhållskostnader måste flyttas från driftbudget till investeringsbudgeten.
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/742

Region Gotland

Kostnadsföras direkt eller aktivering

Under ett år förekommer det en mängd olika underhållsåtgärder från stort till
smått. Att aktivera alla underhållsåtgärder medför en stor administrativ arbetsuppgift. Därför föreslår Sveriges kommuner och landsting att en beloppsgräns
införs. Åtgärder under beloppsgränsen kostnadsförs då direkt. I riktlinjer för
komponentredovisning som är antagen av RS fastslås att för att undvika en
orimlig administrativ arbetsbörda ska planerade underhållsåtgärder som understiger 400 tkr per anläggningstillgång redovisas som en driftskostnad när de
inträffar.
År 2014 genomförde FFA underhållsåtgärder på 85 anläggningar (byggnader)
varav 55 st. kostade under 400 tkr. Det sammanlagda värdet av dessa 55 åtgärder uppgick till ca 5 mkr. År 2017 uppgår budgeten för planerat underhåll till
39 mkr. 2017 års budget är reducerad med ett avkastningskrav på 9 mkr. Utan
avkastningskravet hade budgeten för planerat underhåll varit 48 mkr. Av de 48
mkr föreslås 40 mkr flyttas över till investeringsbudgeten och 8 mkr blir kvar i
driftbudgeten för år 2018.
Bedömning
Från drift till investering och internhyra

Det betyder att 2018 års driftbudget för fastighetsavdelningen kan minskas
med 40 mkr på grund av ändrad finansiering. Av denna minskning på 40 mkr
för planerat underhåll kan 33 mkr hänföras till de lokaler som finansieras med
internhyra resten på 7 mkr finansieras genom externa hyror. Den skattefinansierade delen är bara ca 0,3 % vilket motsvara bara några hundratusen kronor.
De nya redovisningsprinciperna får konsekvenser för internhyrorna som är
baserad på en självkostnad. Detta medför att internhyran 2018 kan sänkas med
33 mkr. De årliga investeringarna för planerat underhåll på 33 mkr skapar kapitalkostnader på ca 3 mkr per år. För 2018 kan därför internhyrorna sänkas med
30 mkr för att därefter årligen öka med 3 mkr.
Ökning av driftkostnader kommer att sker när investeringsutgifter för planerat
underhåll aktiveras. Avstämning av driftkonsekvenser ska ske årligen i samband med upprättande av strategisk plan och budget.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Björn Sandqvist

Avdelningschef
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-26

TN § 129

Redovisningsprinciper för planerat underhåll
fastigheter

TN 2017/773
TN AU § 74

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med
40 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 miljoner kronor i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30 miljoner
kronor till år 2018.

Sammanfattning

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller
från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider.
Planerat underhåll blir investering
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats
som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll. Som
exempel utbyte av fönster, tak och ventilationsanläggningar mm. Även inre underhåll
såsom målning av väggar eller byte av golvmatta räknas som utbyte och skall
bokföras som en tillgång. Det vill säga aktiveras i balansräkningen och få en
avskrivningstid.

En effekt av detta är att delar underhållskostnader måste flyttas från driftbudget till
investeringsbudgeten.
Bedömning

Från drift till investering och internhyra.
Det betyder att 2018 års driftbudget för fastighetsavdelningen kan minskas med 40
mkr på grund av ändrad finansiering. Av denna minskning på 40 mkr för planerat
underhåll kan 33 mkr hänföras till de lokaler som finansieras med internhyra resten
på 7 mkr finansieras genom externa hyror. Den skattefinansierade delen är bara ca
0,3 % vilket motsvara bara några hundratusen kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-26

De nya redovisningsprinciperna får konsekvenser för internhyrorna som är baserad
på en självkostnad. Detta medför att internhyran 2018 kan sänkas med 33 mkr. De
årliga investeringarna för planerat underhåll på 33 mkr skapar kapitalkostnader på ca
3 mkr per år. För 2018 kan därför internhyrorna sänkas med 30 mkr för att därefter
årligen öka med 3 mkr.
Ökning av driftkostnader kommer att sker när investeringsutgifter för planerat
underhåll aktiveras. Avstämning av driftkonsekvenser ska ske årligen i samband med
upprättande av strategisk plan och budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-30
Ärendets behandling under mötet

Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med
40 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 miljoner kronor i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30 miljoner
kronor till år 2018.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Skickas till
Regionfullmäktige.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 11

Barn- och utbildningsnämndens plan för
IT-investeringar 2018-2022
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 126
 Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 24

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 126

Barn- och utbildningsnämndens IT-investeringar
2018 - 2022

RS 2017/352
AU § 145

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Barn- och utbildningsnämndens rapport över IT-satsningar för åren 2018-2022
godkänns.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De
båda förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med
en plan för nämndernas IT-investeringar 2018-2022.
Nämnden har godkänt förslaget till IT–satsningar för åren 2018–2022 och överlämnat detta förslag till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

BUN § 24
Au § 20

Plan för utbildningsnämndernas IT-investeringar för perioden
2018 - 2022
BUN 2017/142

(- Regionfullmäktige, 2016-11-21, § 200)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09

Barn- och utbildningsnämndens beslut




Förslaget till IT-satsningar för åren 2018 – 2022 godkänns med den ändringen att
förtydligande ska göras av att IT-strategin ännu inte är beslutad av regeringen (sidan
2, punkt 2, Digitaliseringsstrategi, 3:e stycket).
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra ändringen samt att inge förslaget till
regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda
förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan
för nämndernas IT-investeringar 2018-2022.
Förvaltningen hade inför arbetsutskottets sammanträde utarbetat reviderad
tjänsteskrivelse, vilken delades ut på sammanträdet.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av försörjningschef,
Rolf Andersson. Av föredragningen framgick bland annat att förvaltningen avser att
komplettera sin tjänsteskrivelse inför nämndens behandling av ärendet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och låta ärende återkomma till
nämndens sammanträde i mars.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde kompletterat sin tjänsteskrivelse i
enlighet med den information som getts arbetsutskottet.
Ärendet föredrogs även på nämndens sammanträde av försörjningschef,
Rolf Andersson.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Forts. BUN § 24
Yrkanden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att planen för IT-satsningar för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter för åren 2018 – 2022 godkänns med ändringen att
förtydligande ska göras av att IT-strategin ännu inte är beslutad av regeringen (sidan 2,
punkt 2, Digitaliseringsstrategi, 3:e stycket). Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra
ändringen samt att inge förslaget till regionstyrelsen.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att detta vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Pott
0
Investeringar
It administration och ledning
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, lärplattor

Om ny nationell IT-strategi beslutas krävs
personlig utrustning till varje elev fr.o.m. 2019
Förstudie/införande
Ny standard

Totalt investeringar

1
1
1
1
1

700
120
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

3 500
120
2 500
4 500
1 500

1
1
1
1

7 000
100
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
0
50

35 000
100
400
250
0

9 770

9 550

9 550

9 550

9 450

47 870

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/142
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

09 mars 2017

Barn- och utbildningsnämnden

IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 2018–2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på ITsatsningar.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018–2022
(RF 2016-11-21§ 200).
1. Var står vi idag










Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har etablerat en organisation till stöd för lärare och elever. I denna grupp tillsammans med
IT-pedagoger och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre
grunderna för pedagogisk utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om
det aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik
kunna utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep
och knåp, katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea + våra egna.
Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av ITpedagoger. Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för
detta. Vid sidan om detta har en mängd spontana Facebookgrupper
skapats för olika lärargrupper.
IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar
dem.
Lärplattor (Ipads) till samtliga elever 7–9.(1t1)

Besöksadress Visborgsallén 19
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland










Ärendenr BUN 2017/142
Datum

08 mars 2017

Lärplattor, en per två elever (1t2) på 4–6-skolor. 3 lärplattor per avdelning på förskola och F-3
Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
Managering dvs fjärrstyrning av Ipads, snart MacBooks och PC
Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med
stöd av våra It-pedagoger
Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning

2. Digitaliseringsstrategi

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola
till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och
utmaningar för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar
samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en
digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens
förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala
agendan och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen
utifrån förslaget. Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet
innebär detta att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre
åldrar. Fortsättningsvis behövs ännu mer fokus på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller på
att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk, Apples datorer och
lärplattor i kombination med Microsofts Office 365 erbjuder vi våra lärare och
elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är avslutad. Fiberutbyggnaden till skolorna avslutas under året med för-
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Datum

08 mars 2017

skolorna i Visby. Övergång till generation 2 av trådlösa nät påbörjas under året
till alla skolor. Generation 2 tillåter fler uppkopplade enheter samtidigt som
hastigheten ökar och driften blir säkrare.
 Investering: 220 tkr (2018), 100 tkr (2019–2022)
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal
som erbjuder Office Education 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu
alla medarbetare och elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en
mängd applikationer utöver Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for
Business och lagringsutrymme för varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera O365 på fem utrustningar (dator,
smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination med lagringsutrymmet ger oss
full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta med vårt material.
5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och
förvaltning av objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också
ett säkert system för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. Utbyte av MDM system sker under året för att möta kraven
på funktionalitet och logistik. MDM systemet förvaltas av UAF.
 Abonnemang ca 700 tkr/år
7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Schoolsoft och elevvårdssystemet PMO kommer att
införas under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om
tolkningar av PUL.
8. Datorer och lärplattor

I grundskola, förskola finns en blandad IT-miljö med PC och iPad.
Huvuddelen av den digitala undervisningen bedrivs med iPads. Mycket av det
administrativa arbetet sker med PC. Utvecklingen går mot att våra enheter skall
vara plattformsoberoende och att man skall kunna utföra alla sina arbetsuppgifter med en enhet. Där är vi inte ännu idag.
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En satsning på ”En till En” för åk 7–9 fortsätter. I den föreslagna men ej fastställda nationella IT-strategin för skolan föreslås att ”En till En” skall gälla alla
skolformer.
Det innebär en kraftig utökning av enheter och ställer större krav på logistik,
upphandling och framförallt av kompetensutveckling. Därför föreslår vi i strategisk plan och budget en dubblering av investeringarna för inköp av lärplattor.
 Investering 7 mnkr/år
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel. Dvs att våra elever får
tillgång till professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta böcker. För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med
Skolfederationen som förenklar hanteringen av vilka läromedel som respektive
lärare/elev abonnerar på och federationen säkerställer också att fakturering
sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte behöva fundera på vilket företag som har
gett ut det läromedel som skall användas utan hittar allt som läraren valt med
samma inloggning. Detta gör att vi i våra uppföljningar kommer att se en
större kostnad på IT-hjälpmedel medan läromedelskostnaden kommer att
minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av läromedelsinköpen att ske i
digital form.
Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya finesser som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
En prisindikation är att ett läromedelsabonnemang uppgår till ca 1/7 av motsvarande bok. Dvs utbyte av bok vart 7:e år är kostnadsneutralt mot digitalt
abonnemang.
 Investering: 0
 Drift: succesivt kommer kostnader för läromedel att flyttas från böcker
till digitala läromedel.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro
Capita. Gymnasieskolan har Extens. Som lärplattform använder för- och
grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och Kompetenscentrum Gotland
använder It´s Learning. Som schemaprogram använder förskolan, grundskolan
och vuxenutbildningen Novaschem medan gymnasiet använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även
dubbla organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser
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därför att starta en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden
och då helst hitta en lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med vår leverantör. Förvaltningen bedömer i nuläget
kostnaden som neutral. På sikt kan vi förvänta oss en kostnadsminskning.
 Projektkostnad 100 tkr (2018)
11. Övrig IT-utrustning och klassrum

Digitala klassrum med presentationsutrustning är under ständig utveckling och
är beroende av vilka enheter vi använder. Trådlös överföring underlättar
undervisningssituationen. Det finns behov av IT-utrustning, (kamera, scanner,
skrivare, hörlurar, bildskärmar) samt kompensatoriska hjälpmedel för elever
med särskilda behov.
 Investering: 1,4 mnkr/år
12. Upphandling inför höstterminen 2017, nytt vägval

För förvaltningen ett nytt vägval.
12.1.

Pedagogers Pc och lärplattor

Lärarnas Pc och Lärplattor (Ipad) byts succesivt ut under planperioden. Pc
omsätts i den omfattning ITT planerar för i Regionen. Byten av lärplattor till
pedagoger sker med ungefär en tredjedel 2017.
12.2.

Elev lärplatta

Nybeställning av lärplattor till 7–9. Äldre lärplattor går tillbaka till verksamheten som reservenheter och till förtätning på övriga skolformer.
F-6, 250 lärplattor fördelas utifrån elevantal.
Förskola 1 lärplatta per avdelning
12.3.

Trender i riket

Apple 30% varav majoritet Ipad
Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface
Chrome 45 %
Cloud, 0 men kommer starkt
Rolf Andersson
Försörjningschef
Michael Carlsson
IT-strateg

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för IT-investeringar
2018-2022
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 128
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-03-23, § 25

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 128

Gymnasie- och utbildningsnämndens plan för ITinvesteringar 2018 -2022

RS 2017/354
AU § 147

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens antagna plan över IT–satsningar för
åren 2018 - 2022 godkänns.
Ekonomiska medel för att uppfylla denna plan prövas genom årliga budgetbeslut
av fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De
båda förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med
en plan för nämndernas IT- investeringar 2018-2022.
Nämnden har godkänt ett förslaget till IT–satsningar för åren 2018-2022 och
överlämnat detta förslag till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-03-23, § 25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-23

GVN § 25

IT-investeringar 2018 -2022, enligt beslut från
Regionfullmäktige Rf § 200

GVN 2017/10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
IT-satsningar.

Försörjningschef Rolf Andersson informerade bland annat om skolverkets förslag
gällande en ny nationell IT-strategi för skolväsendet. Den omfattar även
gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från år 2019. I samband
med den nya IT- strategin förväntas förändrade läroplaner. En antagen nationell
strategi betyder sannolikt att ännu större satsningar behöver göras på att
kompetensutveckla lärare samt att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i
lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs satsningar på det pedagogiska och didaktiska
utvecklandet. Av informationen framgick det även att en strategi för skolutveckling
med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna
nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk.

Beslutsunderlag

-Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-01
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningen hade inför sammanträdet reviderat sitt förslag, vilket föredrogs av
försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att godkänna enligt arbetsutskottet förslag
inklusive de redaktionella ändringar som gjorts av förvaltningen.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall
Skickas till
-Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Pott
Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

50 MacBook alt PC
50 Mac Book alt PC
Lånedatorer för uthyrning till elever
Lånedatorer för uthyrning till elever

1
1
1
1

350
350
300
300

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
100
100

350
350
0
0

700
700
400
400

Utbyte MAcBook Air lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system

300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,
Förstudie/införande

1
1
1
1

700
300
100
100

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

3 500
1 500
500
100

IT-kringutrustning
Investeringar

0
0
0
Totalt investeringar

2 800

1 400

1 400

1 600

2 100

9 300

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärende GVN 2017/10
1 mars 2017

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

IT-satsningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamheter, 2017 - 2023
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
IT-satsningar.

Bakgrund

1. Var står vi idag

 Vi har etablerat en organisation på utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF)
som stöd för lärare och elever, i denna grupp tillsammans med IT-pedagoger
och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre grunderna för pedagogisk
utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det
aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna
utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
 Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep och knåp,
katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea +
våra egna.
 Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av IT-pedagoger.
Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för detta. Vid sidan om
detta har en mängd spontana Facebookgrupper skapats för olika lärargrupper.
 IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar dem.
 Ipads till samtliga elever 7–9 och Sprint. Ambition även för SFI
 1t2 med Ipad på 4–6-skolor. 3 per avdelning Förskola och F-3
 Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
 LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
 Managering dvs fjärrstyrning av Ipads och snart MacBooks
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN alt GVN 20xx/xxxx






Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Elevutbildning genomfört för alla i åk Gy 1,2,3
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med stöd av våra
It-pedagoger
 Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning
2. Digitaliseringsstrategi:
2.1. Strategier

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till
universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar
för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla
nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta
medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd
undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem
konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan
och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla
från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen utifrån förslaget.
Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet innebär detta att ännu
större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever
behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs ännu mer
satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för
skolutveckling med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån
den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra
moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination med Microsofts Office
365 erbjuder vi våra lärare och elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är
avslutad. I det nya Sävehuset införs en ny och mycket förbättrad standard som ger
möjlighet till fler samtidiga användare i våra nätverk. Som prio 2 för detta införande
har förvaltningen angett KCG vilket beräknas ske under våren 2017. Därefter sker en
succesiv utbyggnad i övriga lokaler.
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal som
erbjuder Office 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu alla medarbetare och
elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en mängd applikationer utöver
Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for Business och lagringsutrymme för
varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera
O365 på fem utrustningar (dator, smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination
med lagringsutrymmet ger oss full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta
med vårt material.
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5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som
inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och förvaltning av
objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att
det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också ett säkert system
för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt
kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. Utbyte
av MDM system sker under året för att möta kraven på funktionalitet och logistik.
MDM systemet förvaltas av UAF.


Abonnemang ca 700 tkr/år (BUN 560 tkr/år, GVN 140 tkr/år)

7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Extens och elevvårdssystemet PMO kommer att införas
under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om tolkningar av
PUL.
8. Datorer och lärplattor
8.1. Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland. De är inköpta hösten 2013 och inget
gemensamt utbyte planeras. Efterhand de slutar fungera kommer de att bytas ut och
det finns ännu inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Utbyte av samtliga
lärardatorer beräknas till cirka 2,1 MSEK vilket förväntas ske de närmaste tre åren.
För detta äskar vi 0,7 MSEK/år.
Eleverna på nationellt gymnasieprogram disponerar en personlig MacBook Air. För
de elever som börjar åk 1 HT-17 behöver vi komplettera med ca 500 nya datorer. Ett
utvärderingsarbete pågår med skolledning, IT-strateger på UAF och på RSF om val
av utrustning inför denna upphandling. Vid en första diskussion med skolledningen
så är lärarna nöjda med dagens koncept och sannolikt så fortsätter vi med samma
lösning. Idag hyr vi datorerna så ur kostnadssynpunkt är det oförändrat då 500
hyresavtal upphör och ersätts av 500 nya avtal.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) disponerar varsin Ipad. För eleverna på
språkintroduktion (SPRINT) råder osäkerhet om hur många lärplattor som kommer
att behövas då prognosen kring nyanlända elever är osäker. Orsaken till valet av Ipad
för dessa program är att eleverna mestadels läser grundskolekurser och har då samma
verktyg som eleverna i åk 7–9.
8.2. Kompetenscentrum Gotland

För KCG har lärarna under året utrustats med varsin Ipad för att de ska kunna lära
sig hantera den i god tid innan eleverna får motsvarande utrustning.
SFI-eleverna har behov av att disponera varsin Ipad under sin studietid. Detta gör att
de får samma utrustning som övriga nyanlända och vi kan använda samma
programvaror och appar för svenskundervisningen oavsett skolform. Det underlättar
även arbetet för IT-pedagogerna som hjälper SFI-lärarna att använda dessa verktyg.
För detta behöver vi investera ca 400 KSEK.
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För övriga elever på KCG som läser gymnasiekurser, så pågår diskussioner med
skolledningen om vad som är bästa lösningen. Då vuxenelever i andra skolor i stor
grad har sin egen utrustning och då eleverna dessutom betalar sina egna läromedel så
är ett alternativ att vi inför krav på egen utrustning s.k. BYOD (Bring Your Own
Device). Avtalet om Office 365 gör att de kan installera denna programvara även på
sina egna datorer så länge de är inskrivna som elever. Som ett alternativ till de elever
som av någon anledning inte kan skaffa egen utrustning så kan de erbjudas att hyra
lämplig dator eller lärplatta.
Idag hyr KCG 151 Digitala arbetsplatser (DAP) från Regionens IT-avdelning vilket
innebär en kostnad på ca 75 KSEK/månad.
8.3. Gotlands folkhögskola

Samma resonemang som på KCG avseende utrustning till eleverna. GFH hyr idag
134 DAPar för ca 70 KSEK/månad.
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel, dvs att våra elever får tillgång till
professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta
böcker. Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya möjligheter som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med Skolfederationen som förenklar
hanteringen av vilka läromedel som respektive lärare/elev abonnerar på och
federationen säkerställer också att fakturering sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte
behöva fundera på vilket företag som har gett ut det läromedel som skall användas
utan hittar allt som läraren valt med samma inloggning. Detta gör att vi i våra
uppföljningar kommer att se en större kostnad på IT-hjälpmedel medan
läromedelskostnaden kommer att minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av
läromedelsinköpen att ske i digital form.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro Capita.
Gymnasieskolan har Extens.
Som lärplattform använder för- och grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och
KCG använder It´s Learning.
Som schemaprogram använder För-, grund, vux Novaschem medan gymnasiet
använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även dubbla
organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser därför att starta
en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden och då helst hitta en
lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med
vår leverantör. Vi bedömer kostnaden som neutral men förväntar oss en
kostnadsminskning.
11. Övrig IT-utrustning

Det finns behov av IT-utrustning (kamera, scanner, skrivare, hörlurar, bildskärmar
samt kompensatoriska hjälpmedel) för elever med särskilda behov. För det äskar
nämnden 100 KSEK per år. För att kunna återanskaffa skadade/försvunna datorer
etc. som hyrs av ITT äskar nämnden 50 KSEK. Även lärardatorerna på Gotlands
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folkhögskola och Kompetenscentrum Gotland behöver bytas ut, för det äskar
nämnden 700 KSEK år 2018.
12. Upphandling inför Höstterminen 2017, nytt vägval

För gymnasiet ett nytt vägval.
12.1.

Lärarnas MacBooks på Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland, de är inköpta hösten 2013 och vi
planerar inget gemensamt utbyte. Vi kommer att byta ut dem efterhand och idag ser
vi inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Vi räknar med att ca en tredjedel av
dem kommer att behöva bytas varje år fr o m 2018.
12.2.

Leasingavtal för eleverna

I dessa leasingavtal ingår försäkring, utökad garanti, garanterat restvärde och ett
omfattande utbildningspaket enligt SKL Kommentus ramavtal. Leverantör Caperio.


2014-2017 1218 st. (249/mån) Restvärde/köp efter leasingtid 747 kr/st.
Förlängd hyra 75kr/mån.



2015-2018 110 st. (282/mån)



2016-2019 40 st. (282/mån)

12.3.

Trender i riket



Apple 30% varav majoritet Ipad



Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface



Chrome 45 %



Cloud, 0 men kommer starkt

12.4.

Upphandling till Wisbygymnasiet HT 2017

Utvärdering

Ledningsgruppen på Wisbygymnasiet har haft en utvärdering inför upphandlingen.
Vi har testat Chromebooks, Cloudbooks och även diskuterat alternativet Ipads till de
blivande åk1. Efter inledande diskussioner så är enigheten tydlig att man föredrar det
koncept vi tidigare valt och önskan är att vi fortsätter med MacBooks ytterligare ett
år. Vi har även haft en avstämning med chefen för Kvalitet- och digitalisering på
Regionstyrelseförvaltningen som tillstyrker vårt resonemang.
Volymer och logistik

Vilka årskurser som har våra leasade datorer

5 (6)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN alt GVN 20xx/xxxx

 De elever som slutar åk 3 får erbjudande från leasingbolaget om att köpa sina
datorer för 747 + 2 månadshyror = 1245 kr/st. Region Gotlands programvaror
avinstalleras.
 För de datorer som innehas av blivande åk 2 och 3 tecknar Region Gotland ett
nytt leasingavtal för 10 månader. Detta innebär att dessa elever får använda
datorerna ett fjärde år. Efter VT-18 får eleverna som slutar åk 2 och åk 3
erbjudande att köpa datorerna från leasingbolaget enligt förutbestämt pris.
Alternativt så köper skolan datorerna för 747 kr/st och eleverna erbjuds inte att
köpa dem.
 HT-17 är behovet ca 500 nya enheter till de blivande åk1. Violett ruta ovan.
 HT-18 är behovet ca 1000 nya enheter till de blivande åk1och åk3. Gula rutor.
 HT-19 övertar åk 1 de nya datorerna från åk 3.
Därefter rullar det på i 3-årsintervaller med ca 500 nya datorer varje år.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Investeringsplan för åren 2018-2022
– lokalplanering för grund- och förskola
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 127
 Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 25

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 127

Investeringsplan för åren 2018-2022 –
lokalplanering för grund- och förskolan

RS 2017/353
AU § 146

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Barn- och utbildningsnämndens rapport över lokalplanering för grund- och
förskolan för åren 2018–2022 godkänns.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med
investeringsplan 2018 – 2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret
Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Av uppdraget
framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över
perioden”.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

BUN § 25
Au § 21

Investeringsplan för åren 2018 – 2022, enligt beslut från
regionfullmäktige
BUN 2017/141 samt BUN 2016/712 (uppdrag från BUN au)

(- Regionfullmäktige, 2016-11-21, Rf § 200)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-21, delades ut. (Reviderad. Ersätter tidigare utsänd)

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Förslaget till lokalplanering för grund- och förskolan för åren 2018 – 2022 godkänns
och överlämnas därmed till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att uppdrag till barnoch utbildningsnämnden att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med
investeringsplan 2018 – 2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret
Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Av uppdraget
framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över
perioden.”
Förvaltningen hade inför arbetsutskottets sammanträde utarbetat reviderad
tjänsteskrivelse, vilken delades ut på sammanträdet.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av försörjningschef
Rolf Andersson. Av föredragningen framgick bland annat att förvaltningen avser att
komplettera sin tjänsteskrivelse inför nämndens behandling av ärendet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och låta ärendet återkomma till
nämndens sammanträde i mars.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat sin tjänsteskrivelse i enlighet
med den information som getts till arbetsutskottet. Reviderad tjänsteskrivelse, vilken
ersatte tidigare utsänd, delades ut.
Ärendet föredrogs av försörjningschef Rolf Andersson och lokalsamordnare
Kristoffer Strehlenert.
Yrkanden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att förslaget till lokalplanering för grund- och
förskolan godkänns och överlämnas därmed till regionstyrelsen.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att detta vunnit bifall.
Expedieras: Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Pott
Maskiner, inventarier

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar
etc

1

4 000

Anpassning F-6, lokaler, skolgård, matsal, slöjd
etc, första anpassning för 1MSEK sker 2017
Ny ventilation och anpassning

1
1

3 500 10 000
16 000 15 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

Investeringar

Polhemskolan
Alléskolan

Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar
Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering
2022
VVV-skolan, (Västerhejde,Vibble, Visborg)
Nybyggnation 5 avdelsningar
VVV-förskola
Ersätta sliten paviljong med tillfälligt bygglov
med ny paviljong
Lyckåkerskolan
Lunden förskola Väskinde

2

1

Nybyggnation, startad 2017, inflytt januari 2018,
totalkostnad 39 MSEK varav 15,5 belastar 2018 1
Vid en stängning av Gothem behöver Fole
utökas med en avdelning, flytt av paviljong från
Hogrän
Fole/Gothem förskola
1
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
paviljonger
Nya förskoleplatser/mindre bygginvesteringar
1
Flexibel lösning för växande/minskade behov

Totalt investeringar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

280
0

1 080
1 280

1 080
2 480

1 080
2 480

10 000

800

800

800

800

1 000
40 000

0
0

0
0

0
0

0
1 600

1 000

1 000

80

80

80

80

15 500

15 500

3 120

3 120

3 120

3 120

500

40

40

40

40

2 000

10 000

160

320

480

640

39 500 32 000 21 000 26 000 27 000

145 500

10 000

1
1

Törnekvior förskola

Förskolebuss

13 500
31 000

2

1 000
0 20 000 20 000

500

0

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 120

3 000
0

3 120

240

240

240

240

4 720

6 960

8 320

10 080

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad
för pott beräknas inte.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/141
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

21 mars 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd, 2018–
2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på lokalplanering för grund- och förskolan i Visby.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med investeringsplan 2018–2022 för Alléskolan och
Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden. (RF 2016-11-21§ 200).
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Lokalplanering 2018-2022
1. Visbys skollokalers placering

I arbetet har vi utgått från Visby med omgivningar och vi har delat in skolorna
efter våra högstadieskolors upptagningsområde.
2. Information från samhällsbyggarna
2.1. Arbetsmarknad i Visbyområdet






Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018. Detta medför yngre familjer
med behov av förskola och skola i Visby-/Tofta-/ Klinteområdet.
Polisen har rekryterat ca 120 nya tjänster under 2016.
Ny kryssningskaj medför tillväxt inom besöksnäringen.
Fortsatt stark byggkonjunktur.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000–0803
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2.2. Planerade nya bostadsområden i Visby med omnejd












Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor. Ökat behov av
förskola /skola
Norra Visby, Planerad expansion på Galgberget, Visby Motorcentral, Snäck
medför stor efterfrågan på förskola och skola
Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum, viss efterfrågan på förskola/skola
A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter medför stor efterfrågan på förskola och skola i centrala Visby. Enligt SBF planeras ca 500 lägenheter/villor på området.
Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor samt tre BoKlokkvarter medför stor efterfrågan på förskola och skola på Terra Novaområdet.
Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen ingen
byggstart före 2020. Etapp 1 planeras ca 300 flerfamiljsbostäder samt ett
mindre antal radhus. Etapp 2 planeras 450 flerfamiljsbostäder, 80 radhus
och villor. Sammanlagt ca 800 bostäder inom 10 år efter byggstart.
Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor, oförändrat
behov av förskola, skola.
2.3. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Barn har ej skolplikt men rätt till skola inom senast en månad
efter ankomst och ska vara utredda inom två månader efter ankomst. Barn har
rätt till allmän förskola efter fyra månader. (15 tim./vecka mellan 3–5 år)
Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett.
Antalet elever har minskat kraftigt. Idag återstår ett asylboende i Klintehamn.
Ensamkommande barn: Februari 2017 har vi ca 160 ensamkommande flyktingbarn på Gotland. Av dessa är 116 inskrivna på Wisbygymnasiet, 17 på Guteskolan och ca 80 i grundskolan (Fårösund, Hemse, Solberga).
Nyanlända: Under 2017 kommer Gotland att ta emot 213 anvisningar inklusive kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert.
2.4. Slutsats

Vi beräknar att Visbyområdet kommer att öka med ca 400 nya familjer till år
2025. Enligt schablon medför varje ung familj ca 0,5 barn i förskoleåldern och
1 barn i F-9.
Befolkningsprognosen enligt ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland” anger en utökning av 203 barn mellan 0–5 år och 472 barn mellan
6–15 år.
Totalt ger detta ett behov av ca 150 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket
motsvarar 8 avdelningar. Tillkommer 472 barn F-9 vilket motsvarar ca 20 nya
klassrum.
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För att nå det vi beskriver ovan, behöver vi göra investeringar. Kostnader som
är nödvändiga för att möta lokalbrist och framtida behov. Frågor av mer långsiktig karaktär, t.ex. förslag på förändrad skolorganisation och förändringar på
övriga Gotland hänvisar vi till de förstudier som pågår.
Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Första steget är att möta behovet av skolplatser när Visby växer och att svara på det uppdrag som förvaltningen fått att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter, till exempel tillsammans med förskolan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ambition är att alla nya förskolor bör ha minst tre avdelningar och befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar om de finns i anslutning till en grundskola. Samordning bör ske vid lokalplanering. Samordnade
förskolor och skolor är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
3. Norra Visbyområdet/Solbergalinjen

För perioden 2016 till 2020 finns en planerad exploatering i norra Visby- och
Väskindeområdet. I närtid, 2016/2017, bebyggs området Snäck med ytterligare
tre fastigheter, A7 fältet bebyggs och Rådhuset i innerstaden är färdigt för inflyttning. Under planläggning är 120–140 lägenheter i norra Visby (Motorcentralen och Torslunden).
Hur familjestrukturerna kommer att se ut är oklart. Platsbrist i skolor och förskolor råder redan i området. Samtliga enheter har ”fullt” utom Tjelvarskolan.
Vi planerar för en utökning av antalet grundskoleplatser samt att en översyn av
upptagningsområdena sker.
Våren 2017 kommer behov av fler förskoleplatser leda till att vi behöver öppna
tillfälliga lösningar, 5-årsgrupper m.m.
Det finns ett växande behov av platser för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
framtida etableringar av fristående förskole- och skolverksamhet.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet av förskole- och grundskoleplatser i norra Visby växer. Här ger området Hackspetten, nuvarande Wisbygymnasiet norr, en möjlighet att växa utan att investera i nya lokaler.
3.1. Skolor:

Norrbacka/Solberga/Tjelvar/S:t Hans/Väskinde/ Allé/ Humlegård
3.2. Förskolor:

Väskinde, Storken, Persgränd, Blå Huset, Klubbsvampen, Vitkålen, Asken,
Humlan, Linden, Forellen
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3.3. Polhemskolan(arbetsnamn)

”Polhemskolan”
Norra Hansegatan 16,
tänkt som grundskola
F-6

Paviljong, förskola
under våren 2017

Förslag att en ny grundskola (arbetsnamn Polhemskolan) etableras i de lokaler
som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar Norra Hansegatan 2017. Skolan kan
ha plats för motsvarande två eller möjligtvis tre paralleller F-6 men kan också
nyttjas för att täcka behovet från andra skolformer till exempel särskola, gymnasieskola eller särskilda undervisningsgrupper.
Barn och elevhälsan flyttar in i den östra flygeln till sommaren 2017.
I de tänkta byggnaderna finns idag utöver Barn och Elevhälsans lokaler:
13 fullstora klassrum, + 2 i paviljongen. 2 av dessa kan bli slöjd.
12 mindre klassrum/grupprum
22 arbetsplatser
1 rektorsexpedition
1 reception
1 stort studietek
1 skolsköterskemottagning
1 kuratorsrum
Kafeteria som kan användas som mindre matsal
Idrottshall, jämförbar med Norrbackaskolans
En ombyggnad till fullvärdig matsal skulle kunna innebära en lösning av lunchsituationen även för de gymnasieelever som kommer att gå kvar i norra Visby,
ca 200 st.
Upprustning av idrottshallen är ej ännu beräknad.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) finns inga hinder mot att skapa
en större skolgård på grönytan mellan byggnaderna. Om behov finns av en
ännu större grönyta t ex för en fotbollsplan måste en fördjupad diskussion med
SBF initieras.
Steg 1

Anpassning för förskola, lokal, skolgård 1,5 mnkr (2017)
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Steg 2
Steg 3

Anpassning för F-6, lokaler, projektering
Uppskattad kostnad:
3,5 mnkr (2018)
Ny- och ombyggnad av matsal och lokaler för praktiskt-estetiska
ämnen. Renovering av idrottshall.
Uppskattad kostnad:
10 mnkr (2019)
3.3.1. Drift/hyra



Driftkostnad

120 tkr (2018), 400 tkr (2019)



Helårseffekt

1,2 mnkr/år (2020--)



Hyran för lokalerna uppgår till ca 3,5 mnkr för år 2016.
3.3.2. ”Polhem” förskola

Våren 2017 etableras en ny tillfällig förskola (avdelning Hackspetten som hör
till Storken) i de lokaler som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar lokalerna på
Norra Hansegatan 16. Förskolan avvecklas efter sommaren 2017.
Anpassning, (uppskattning)
200 tkr (2017)
80 tkr/år (2017--)
 Driftkostnad
Iordningsställande av skolgård (ingår i skolgård för skolan)


3.3.3. Polhem särskola

För att möta det ökade behovet av platser för barn med rätt till särskola finns
alternativet att höstterminen 2017 startar särskolan verksamhet i ”Sjöfartspaviljongen” när förskolan avvecklas.
3.3.4. Lunden förskola (Väskinde)

Vi planerar ingen utökning av verksamheten. Lunden har i dag sex avdelningar
varav två paviljonger. Den ena paviljongens tillfälliga bygglov har gått ut och
den andras tillfälliga bygglov går ut 2017. Tekniska förvaltningen (TKF) ser på
olika lösningar. Investering uppskattas till ca 10 mnkr enligt kalkyl från projekteringen av Tofta förskola (som inte fullföljdes).



Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 10 mnkr (2018)
Driftkostnad
800 tkr/år (2019--)
3.3.5. Alléskolan

Behovet av att ha kvar Alléskolan som grundskola kvarstår. Under 2016 är inflyttning i kvarteret Adjutanten klar och bygget av kvarteret Sergeanten pågår i
närområdet. Under planläggning är ytterligare lägenheter på A7 fältet.
Aktuella uppgifter VT 2017:
Skolan är just nu 1,5-parallellig enligt nedanstående elevantal
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Fsk-klass 36, åk 1 39, åk 2 38, åk 3 31, åk 4 34, åk 5 35, åk 6 31.
Kommande läsår beräknas ca 40 barn börja i fsk-klass.
Skolan består idag av 7 stora och 2 mellanstora klassrum, i källarplan ytterligare
3 stora och ett mellanstort. 6 grupprum av varierande storlek. Utöver detta
finns personalrum, skolsköterskemottagning samt skoladministrationens rum.
Ett flertal våtrum vilka motsvarar ca 5 mindre grupprum.
På den skiss som ar framtagen av ”Bygg Centrum konsulterande ingenjörsbyrå” 2008 så är förslaget 11 ”stora klassrum” på ca 50 kvm med tillhörande
grupprum samt personalutrymmen på de tre planen över mark samt ytterligare
3 stora rum inkl. bibliotek plus matsal i källarplan. Går att omdisponera så att
det blir 12 klassrum för att skapa en helt två-parallellig 1–6.
Skissen föreslår även en mindre tillbyggnad på den östra gaveln och den skulle
kunna utökas något för att skapa ett par extra grupprum vilket behövs om man
gör 12 klassrum.
Skolan har ett renoveringsbehov sedan länge. Miljö och Hälsa har gjort ett föreläggande avseende ventilation, bl. a anmärkning på ljudnivån i rum med
klassrumsaggregat.
Teknikförvaltningen räknar med att återkomma med en förstudie i mitten på
april med ett uppdaterat förslag och en ny kostnadsuppskattning.
Investering , uppskattad 31 mnkr (2018–2020)
 Driftkostnad, uppskattad 1,24 mnkr (2020). 2,5 mnkr/år (2021--)
Under ombyggnadstiden kan Polhemskolan nyttjas för evakuering.


3.4. Förslag till framtida användning av skolor och förskolor inom norra och
centrala Visby







Väskinde skola, något förändrat upptagningsområde
S:t Hans/Norrbacka, förändringar i upptagningsområdet beroende på
inflyttning i norra Visby
Tjelvarskolan och Polhemskolan bildar ett upptagningsområde/en
skola med på sikt 2* F-6. 2* 4–6 kan flyttas från Solbergaskolan och
yngre elever kan flyttas från Tjelvarskolan. Viss förskoleverksamhet
kan flyttas från Humlegårdsskolan till Tjelvarskolan.
Alléskolan och Humlegårdsskolan, fortsätter vara ett eget upptagningsområde med F-6 som hör till Solbergalinjen. Förändrade upptagningsområden tillsammans med övriga skolor inom Solbergalinjen. Detta tillsammans med flytt av viss förskoleverksamhet från Humlegård till Tjelvar möjliggör mottagande av förväntad ökning med anledning av inflyttning på A7-fältet.
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För att få bärkraftiga förskoleenheter i Visby kan ett antal mindre förskolor vara aktuella för avveckling.
Den tillfälliga förskolan i den s.k. ”Sjöfartspaviljongen” på Hackspetten-området används i första hand för att minska köerna under våren
2017.
Förskolan Törnekvior blir klar januari 2018 med fem avdelningar. Ger
utrymme för att eventuellt avveckla någon mindre förskola i Visby.

4. Södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Även den här delen av Visby växer. Det planeras både lägenheter och villor i
närtid. Terra Nova byggs ut och Visborgsområdet planläggs.
4.1. Skolor:

Eskelhem, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo, Terra Nova, Södervärn
4.2. Förskolor:

Torpet, Korallen, Eskelhem, Myran, Bullerbyn, Visborgsstaden, Bogen, Kabyssen, Lien, Glasmästaren, Bryggaren, Skräddaren.
4.3. Västerhejde skola (VVV-skolan, Västerhejde/Vibble/Visborg)

Alt 2:

Alt 1

:
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I skolan finns idag: Ca 250 elever, 14 klassrum, slöjd, musik, idrott, matsal,
bibliotek
Kortsiktigt: Nuvarande skola i Västerhejde. En omfattande renovering och
uppdatering av ventilationssystemet pågår. Den ”röda längan” bedöms att vara
i för dåligt skick för en renovering varför TKF arbetar med att hitta en ersättningslösning till HT 2017.
Behov finns också av vissa investeringar för en större och bättre matsal. För
dessa ansvarar Regionstyrelseförvaltningens måltidsenhet.
Dessa åtgärder innebär att skolan kan fortsätta som idag under överskådlig tid.
Det finns dock inga utrymmen för expansion.
Under renoveringen kan Polhemskolan nyttjas som tillfälliga lokaler.
Långsiktigt:
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde. Detta för att
kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Diskussioner pågår
om vilken som är den lämpligaste placeringen.
Alternativ 1: Nybyggnation i anslutning till dagens skola, 2-parallelig F-6
Fördel att befintlig infrastruktur finns på plats; cykelbana, tunnel under väg, angöringsplats för buss, idrottshall, matsal, fotbollsplan etc.
Nackdel att tomten är liten och det ej finns plats för en ny skola utan omfattande projektering. Saknar expansionsmöjligheter. Fler elever blir beroende av
skolskjutsar då fler kommer att bo norr om Vibble. Även idag ligger skolskjutsgränserna så att norra Vibble har rätt till buss medan södra halvan får cykla eller gå på cykelbanan.
 Investering, alt 1
 Driftkostnad, alt 1

ca 120 mnkr (2025–)
9,6 mnkr/år (2026--)

Alternativ 2: Nybyggnation enligt strukturplanen (nordost om Kneippbynrondellen), 3parallellig F-6
Fördel att placeringen ger möjlighet till ett upptagningsområde som utan skolskjuts täcker det planerade Visborgsområdet, Visborgsstaden, Djuplunda, Haga
och delar av Värnhemsområdet. Kan då också avlasta Lyckåker som idag är
fullt. Vägtunnel och cykelbana finns redan på plats. Medger ytterligare utbyggnad och expansion.
Nackdel att omgivningen idag inte är bebyggd. Elever söder om Vibble/Fridhem blir beroende av skolskjuts.
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 Investering, alt 2. För att få bättre underlag för att bygga en treparallellig
skola (3*F-6) behöver vi beställa en förstudie från Teknikförvaltningen.
För lokalisering enligt detta alternativ tillkommer kostnad för idrottshall
och andra lokaler som finns i befintlig skola. Kostnad för projektering beräknas till 1 miljon kronor år 2022.
4.4. Västerhejde/Vibble/Visborg förskola

Förslag att i steg 1 bygga en förskola med fem avdelningar på Visborgsområdet, i steg 2 ytterligare en förskola vilket totalt ger tio nya avdelningar.
Steg 1: Nybyggnation enligt strukturplanen (norra änden av fältet, ca 200 m söder om rondellen Visbyleden/väg 140)
Placeringen sker i anslutning av den planerade etapp 1 av nybyggnation i området.
Steg 2: Nybyggnation i anslutning till VVV-skolan alternativ 2.
 Fördel att förskolan byggs vid skolan och att byggnadsarbetena kan ske samtidigt. Gemensam planläggning av skolgård, kök, personalutrymmen etc.
Cykelbana, vägtunnel finns på plats.


Investering, steg 1



Investering, steg 2
ca 30 mnkr (2025) den lägre kostnaden då förskolan byggs samtidigt och med gemensam infrastruktur med skolan.

Driftskostnad, steg 1
 Driftskostnad, steg 2


ca 40 mnkr (2022)

ca 3,2 mnkr (2023-)
ca 2,4 mnkr/år (2026-)

4.5. Lyckåker

Är idag fullt. Viss avlastning kan ske genom förändring av upptagningsområdet. Idag en paviljong med tillfälligt bygglov.
Investering för permanent lösning
 Driftkostnad


1 mnkr (2018)
80 tkr/år (2019--)

4.6. Förskolan Törnekvior, pågående projekt

Investering Törnekvior, invigning januari 2018
 Driftkostnad


39 mnkr (2016–2017)
3,1 mnkr/år (2018--)

5. Investeringsbehov de närmaste åren

A7/Törnekvior förskola, inflyttningsklart i jan 2018. Totalkostnad är beräknad till 39 mnkr varav 15,5 mnkr belastar 2017/2018 och 23,5 mnkr är överflyttat från 2016.
Utrustning, lösa inventarier, ut och invändig lekutrustning, 2 mnkr år 2017.
Förskoleplatser/övriga bygginvesteringar beräknas till 2 mnkr årligen vilket
ger en flexibilitet vid periodiskt underhåll, andra tillfälliga toppar och förändringar.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/141

Region Gotland

Västerhejde skola anpassning beräknas till 1,5 mnkr under 2017 för ventilation och utbyte av en paviljong i befintliga lokaler i Västerhejde. Detta gör att vi
kan senarelägga nybyggnation i Västerhejde/Visborg/Vibble.
Västerhejde/Visborg/Vibble (VVV)
Alt1, 2*F-6, vid befintlig skola, uppskattad kostnad
120 mnkr 2025–2026.
Alt2, 3*F-6 vid Kneippbynrondellen, kostnad beräknas vid förstudie.
Alléskolan/Humlegårdsskolan skapa en skola med större kapacitet, bra förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Uppskattad kostnad, prel 31 mnkr år 2018–2020, förstudie med noggrannare
kalkyl presenteras i april 2017.
Polhemskolan, ny grundskola (Nuvarande Wisbygymnasiet, Norra Hansegatan 16)
Steg 1: Avser mindre anpassning i provisorisk skolgård och matsal för att
kunna nyttja A-huset (längan närmast norra Hansegatan) som grundskola.
Steg 2: Anpassning för F-6, lokaler, skolgård, projektering
Steg 3: Matsal, slöjd, idrott; permanent lösning för att skapa en fullvärdig skola
2-parallellig åk F-6.
Uppskattad kostnad
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:

1,5 mnkr 2017
3,5 mnkr 2018
10 mnkr 2019

”Polhem” Förskola, 200 tkr 2017 för att göra anpassningar för förskola i den
så kallade sjöfartspaviljongen.
Väskinde förskola Lunden, 10 mnkr år 2018 uppskattad kostnad för att
bygga permanent lösning.
Västerhejde/Visborg/Vibble förskola, beräknas till 30 - 40 mnkr år 2021–
2022.
Lyckåkerskolan, 1 mnkr år 2017/2018 för borttag och eventuellt utbyte av
utdömd paviljong
Rolf Andersson
Försörjningschef
Kristoffer Strehlenert
Lokalkoordinator

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 14

Ansökan om verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 130
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-21

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 130

Ansökan om verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2018

RS 2017/336
AU § 149

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2018, och belastar regionstyrelsens
anslag för näringsliv, enligt följande:
a) ALMI företagspartner Gotland AB 4 239 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) i handläggningen av detta bidragsärende.
b) Visby Centrum AB 400 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) och Lars Thomsson (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
c) Ung företagsamhet 400 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
d) Medeltidsveckan 350 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Lars Thomsson (C) och Maria Björkman (S) i handläggningen av detta
bidragsärende.
e) Gotland Grönt Centrum AB 5 200 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Brittis Benzler (V) i handläggningen av detta bidragsärende.
f) Gotlands Filmfond AB 1 500 000 kronor
g) Inspiration Gotland AB 8 000 000 kronor
h) Science Park Gotland 1 300 000 kronor
i) Coompanion 400 000 kronor
j) Rindi kårhuslokaler 575 000 kronor
k) Gotland Cruise Network 250 000 kronor

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen har lämnat förslag till bidrag omfattande totalt
20 814 000 kronor.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 130 forts
RS 2017/336

Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. Region Gotlands
ekonomi för år 2018 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en
ekonomi i balans. För att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor, varav två miljoner kronor
avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband med
uppstarten av Grönt Centrum AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-21
Ärendets behandling under mötet

Ledamöterna för S + MP + V yrkar på ett tillskott till näringslivsanslaget med
1 800 000 kronor fördelat enligt följande; bidraget till Gotlands Filmfond ska bli
1 500 000 kronor (0+1 5000 000) samt att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland
ska bli 150 000 kronor (250 000 + 150 000 totalt 400 000) och bidraget till
Coompanion ska bli 150 000 kronor (250 000 + 150 000 totalt 400 000) och i övrigt
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ledamöterna för C+M+L yrkar att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland ska vara
500 000 kronor och i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag samt att en
utredning av framtiden för filmverksamheten presenteras samt att nya ägardirektiv
för 2018 presenteras innan beslut tas om anslag till Gotlands Filmfond. Utredning
enligt regionstyrelsens beslut 2016-06-16, § 142.
Ordföranden ställer proposition på yrkande från S+MP+V och yrkandet från
C+M+L och förklarar att förslaget från S+MP+V vunnit bifall. Omröstning begärs.
Ordföranden förklarade att förslaget från S+MP+V är huvudförslag.
Omröstning. Följande propositionsordning beslutades. Ja-röst för S+MP+V förslag.
Nej-röst för C+M+L förslag.
Omröstningsresultat. 8 ja-röster: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria
Björkman (S), Filip Reinhag (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP),
Brittis Benzler (V) och ordförande Meit Fohlin (S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C),
Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Peter Wennblad (M), Anna Hrdlicka (M),
Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L).

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/336
21 april 2017

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2018
Förslag till beslut



Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2018, och belastar
regionstyrelsens anslag för näringsliv, enligt förslag nedan.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. *Region Gotlands ekonomi
för år 2018 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. För
att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och
verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor,
varav två miljoner kronor avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband
med uppstarten av Grönt Centrum AB.

ALMI företagspartner Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond AB
Gotland Cruise Network
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB

År
2017
4 037 tkr
9 300 tkr
1 300 tkr
400 tkr
200 tkr
250 tkr
250 tkr
380 tkr
7 200 tkr

Äskande
2018
4 239 tkr
9 300 tkr
1 400 tkr
400 tkr
500 tkr
400 tkr
2 000 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr

* Förslag
2018
4 239 tkr
8 000 tkr
1 300 tkr
400 tkr
250 tkr
250 tkr
0 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
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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

Rindi kårhuslokaler
SUMMA

Tjänsteskrivelse
RS 2017/336

575 tkr
23 892 tkr

575 tkr
24 614 tkr

575 tkr
20 814 tkr

Ärendebeskrivning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Ledningskontoret sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda organisationers
verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands ekonomi för år 2018 är
ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. Förslaget bygger på
en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag.
För att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och
verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor,
varav två miljoner kronor avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband
med uppstarten av Grönt Centrum AB.

ALMI företagspartner Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
Gotland Cruise Network
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2017
4 037 tkr
9 300 tkr
1 300 tkr
400 tkr
200 tkr
250 tkr
250 tkr
380 tkr
7 200 tkr
575 tkr
23 892 tkr

Äskande
2018
4 239 tkr
9 300 tkr
1 400 tkr
400 tkr
500 tkr
400 tkr
2 000 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
575 tkr
24 614 tkr

* Förslag
2018
4 239 tkr
8 000 tkr
1 300 tkr
400 tkr
250 tkr
250 tkr
0 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
575 tkr
20 814 tkr

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av div. projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2018 beviljas i enlighet med moderbolagets förslag, dvs. 4 239 234 kr.
Inspiration Gotland AB
Bolaget ägs till 100 % av Region Gotland och har ett samordnande ansvar att
tillsammans med näringslivet marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att
besöka, bo och mötas på, marknadsföringen skall ske i enlighet med gällande
varumärkesplattform. Bolaget skall vidare driva Convention Bureau och turistbyrå
samt tillhandahålla företagslots, evenemangslots och inflyttarbyrå.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/336

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 1 300 000 kr, dvs. totalt
8 000 000 kr .

Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubator verksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018
beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 300 000 kr.
Visby Centrum AB
Region Gotland äger tillsammans med tre handelsföreningar 25 % vardera av
utvecklingsbolaget Visby Centrum AB. Bolaget har som målsättning att utveckla
handeln i Visby innerstad och Östercentrum. Verksamheten skall enligt avtal
finansieras med lika delar, vilket för Region Gotlands del innebär 400 000 kr av
1 600 000 kr totalt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 beviljas på
samma nivå som innevarande år, dvs. 400 000 kr.

Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén med detta är att ungdomar i
gymnasieskolan under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen
finansieras av sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner
Gotland. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 ökas med 50 000 kr, dvs.
totalt 250 000 kr.
Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 300 000 kr.
Gotlands Filmfond AB
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion
Stockholm - Mälardalen. Bolaget har investerat i filmproduktioner sedan 2010,
ansökan avser medel för framtida investeringsverksamhet . Regionfullmäktige antog
2014 ett ägardirektiv för bolaget, i detta fastställs att. ”Bolagets uppdrag är att
stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad
turism.” Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en fortsatt verksamhet i Gotlands
Filmfond AB vore högst värdefull och viktig för en fortsatt satsning som filmregion.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/336

Däremot ses ingen möjlighet att prioritera bort några andra verksamhetsbidrag till
förmån för den fortsatta filmverksamheten i den omfattningen som skulle krävas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att inget bidrag skall utgå för 2018.

Gotland Cruise Network
Gotland Cruise Network är en partnerorganisation som bildats av Region Gotland,
Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och Gotlands Förenade
Besöksnäring. Organisationen skall skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till
en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination. Region Gotland och
Copenhagen Malmö Port finansierar verksamheten med samma belopp.
Regionstyrelsen beslutade 2017-02-23 RS § 36 om finansiering enligt upprättad
partnerskapöverenskommelse. Enligt överenskommelsen skall beloppet uppgå till
250 000 kr under perioden 2017-2019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2018 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 250 000 kr.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan är ett av de profilbärande evenemang som pekas ut i Region
Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan besöks årligen av cirka
40 000 nationella och internationella besökare. Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-02
RS § 115, att bevilja Medeltidsveckan ett årligt verksamhetsbidrag för perioden 20172019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 30 000 kr, dvs.
350 000 kr i enlighet med regionstyrelsens beslut.

Gotland Grönt Centrum
I enlighet med upprättat aktieägaravtal beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-1215, att 7 200 tkr skall belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden
2015 till 2017. Därefter kall bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 2 000 000 kronor i enlighet med regionfullmäktiges
beslut, dvs. 5 200 000 kr.

Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till Studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Belopp enligt avtal uppgår år 2018 till 575 000 kr.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB, Inspiration Gotland AB, Visby Centrum AB, Ung Företagsamhet
Gotland, Coompanion, Gotlands Filmfond AB.
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Verksamhetsrapport 2014–2016
Avstämning mot uppsatta mål enligt ägardirektivet för Gotlands Filmfond

Innehåll
Den här verksamhetsrapporten är uppdelad i tre huvudsektioner:
I.

Sammanfattning
1) Övergripande återkoppling till ägardirektivet
2) Kommentar från Filmregionens vd och Gotlands Filmfonds vice ordf
3) Samlad bedömning av måluppfyllelse

II.

Avstämning i relation till ägardirektivets mål:
Mål 1:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Mål 2:
Minst en talang får hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv
filmproduktion
Mål 3:
Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Mål 4:
Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata intressenter i
syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism
Mer information om några av samproduktionerna och deras effekter

III.

Bilagor
Skriftliga slutrapporter av producenter
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I.

Sammanfattning

1) Övergripande återkoppling till ägardirektivet
Hämtat ur Ägardirektivet:
Uppdraget
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen och
Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.
2) Kommentar från Filmregionens vd och vice ordf för Gotlands Filmfond:
Måluppfyllelsen för Gotlands Filmfonds verksamhet har under perioden 2014–2016 var
mycket god. Det finns flera bidragande orsaker.
·

Starkare plattform för regionalt samarbete
En bidragande orsak är att Filmregionens verksamhet under stärkts, vilket har
haft positiva effekter för Gotlands Filmfond. Den stora konkreta tillväxtfaktorn för
det regionala filmsamarbetet är kopplad till att Stockholms stad blev fullvärdig
medlem i Filmregionen. Det resulterade i att Filmregionens totala ekonomi
stärktes samt att filmfonden Film Capital Stockholm fick betydande finansiella
muskler för investering i filmproduktion. 2015 förstärkte Stockholms stad Film
Capital Stockholm med 20 milj. kr., och 2016 med 12 milj. kr.

·

Stärkt nätverk = betydande skalfördelar
Förstärkningen av nätverket av investeringsbolag har inneburit – och innebär –
betydande skalfördelar för Gotlands Filmfond. Då Filmregionen sköter
förvaltningen av flera filmfonder finns det starka skalfördelar för Gotlands
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Filmfond: dels blir förvaltningen av fonden mer kostnadseffektiv (skillnaden
jämfört med det tidigare upplägget för GFF är markant), dels blir fonderna genom
att samverka en stark gemensam aktör på den svenska filmmarknaden, vilket
förbättrar förutsättningarna för att attrahera samproduktioner till Gotland samt att
sluta bättre samproduktionsavtal
·

Stärkt filmsamarbete mellan nyckelaktörer på Gotland
I verksamheten mellan Filmregionen och Gotlands Filmfond har även starkare
band knutits gentemot Film på Gotland och Filmstudion Kustateljén/Filmkluster
Fårösund.
Ett starkare regionalt filmsamarbete i kombination med ett starkare internt
filmsamarbete på Gotland gör att Gotland under den här perioden har stärkt sina
förutsättningar för att ta emot större produktioner och därmed fungera som en
konkurrenskraft part som inspelningsplats. I det här arbetet har projektledaren på
Gotlands filmcentrum & Kulturhus tillika Filmstudion Kustateljén Ville Jegerhjelm
varit en viktig resurs.

·

Den filmkommissionära kapaciteten på Gotland har inneburit ett utvecklat
samarbete mellan nyss nämnda funktion och verksamhetsansvarig för Film på
Gotland Paula Ciliberto.

·

Etablering av filmbolag på Gotland
Gotlands konkurrenskraft som inspelningsplats har stärkt ytterligare av att bolaget
The Line startat verksamhet på Gotland och erbjuder platsletning och
produktionsservice. Etableringen är ett konkret exempel på hur det regionala
filmsamarbetet kan fungera som en bro mellan Gotland och fastlandet. Det är
också en bekräftelse på att filmbranschen ser stark potential på Gotland.

Ovanstående faktorer har bidragit till att stärka Gotlands varumärke i relation till
filmbranschen.

3) Samlad bedömning av måluppfyllelse
Vid en samlad bedömning kan vi konstatera att de mål som fastställts i ägardirektivet för
Gotlands Filmfond har uppfyllts under åren 2014–2016.
·

Gotlands Filmfond har vid valet av samproduktioner genom avtal garanterat dels
att filmproduktionen har skett på Gotland, dels att filmproduktionen ska spendera
ett belopp som helst ska motsvara summan som Gotlands Filmfond investerat i
filmen.
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·

I exemplet Maria Wern var det avtalade spenderingskravet dubbelt så stort som
investerat kapital på 1,5 miljoner kronor, det vill säga 3 miljoner kronor. Utöver det
har lokal arbetskraft fått möjlighet att arbeta med filmproduktion och därmed
erbjudits utvecklingsmöjligheter.

·

Produktionsbolagen har även upplevt att det varit smidigt att filma på Gotland och
att samarbetet med lokala filmarbetare har fungerat mycket bra.

·

Gotland som region visualiseras i produktionen, vilket ger möjlighet till
fotspårsturism. Produktionerna har fått bra uppmärksamhet i media och det har
bidragit till att Gotland framstår som en region som satsar på kulturellt
högkvalitativa, internationellt gångbara, produktioner.

·

Samarbetet med Gotlands Filmcentrum, Film på Gotland och Folkhögskolan i
Fårösund har stärkts genom de olika investeringarna.

·

Den här rapporten är i stort sett uteslutande inriktad på perioden 2014–2016. Då
ett fåtal beslut i fonden dock inte kunnat tas förrän starten av 2017 inkluderas
även dessa beslut i underlaget för den här rapporten. Oavsett om 2017 räknas
med eller inte finner vi att målen uppnås med god marginal.

Nedan följer en rapport mer detaljerat nedbruten per mål i ägardirektivet.

II.

Avstämning i relation till ägardirektivets mål

Mål 1:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Måluppfyllelse: Uppnåtts med mycket god marginal
Arbetet i Gotlands Filmfond har under perioden 2014–2016/17 resulterat i totalt 14
stycken filmproduktioner (nedanstående tabell):
·
·

10 st. investeringar/samproduktioner (varav 3 också fått utvecklingsstöd)
4 st. filmer som enbart fått utvecklingsstöd

Det innebär att 14 st. filmer förlagts på Gotland till följd av Gotlands Filmfonds arbete.
Det innebär i snitt 3,5 filmer per år (2014–2017), vilket överträffar det uppsatta målet (2
st./år) med 75 procent. (Då ett fåtal av besluten togs efter årsskiftet 2016/17 har vi här
även räknat med år 2017).
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Samproduktioner genom Gotlands Filmfond (2014–2016/17)
I tabellen framgår om projektet också fått utvecklingsstöd
Produktion

Beslut

Format

Investering/stöd

Sju Dagar
Fever at Dawn
Maria Wern
(Säsong 5 och 6)
Taikon

2013*
2014
2014

TV-dokumentär
Långfilm
TV-serie

0.25 milj. kr. investering
0,5 milj. kr. investering
3 milj. kr. investering

Långfilmsdokumentär
TV-dokumentär

6.

Den största lögnen är den
dokumentära
Lyubov – Kärlek på ryska

20142015
20142015
2015

7.

Ingmar Bergman – 100 years

2015

Långfilm

8.
9.

Ingmar Bergman – 100 years
Jordskott (säsong 2)

2015
2016

TV-serie
TV-serie

10.

Aniara

2017**

Långfilm

0,25 milj. kr. invest
0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
0,25 milj. kr investering
0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
Ingick i ovan
investeringssumma på 0,25
milj. kr.
Utvecklingsstöd.
1,2 milj. kr. investering
(FCS 0.3 milj. kr., totalt 1.5
milj. inv.)
0,8 milj. kr. investering
1,5 milj. kr investering
(FCS investering 2 milj. kr)
1 milj. kr.
(FCS inv. 0,5 milj. kr.)

1.
2.
3.
4.
5.

Långfilm

Lokal
spendering
1,7 milj. kr..
0,5 milj. kr.
6 milj. kr.
0,25 milj. kr.
0,5 milj. kr
(prognos)
Se ovan

0,3 milj. kr.
(prognos)
Se ovan
3 milj. kr.
(prognos)
1 milj. kr.
(prognos)

Notering:
* Beslutet om finansiering av Sju dagar togs 2013 men filmen visades på SVT 2014.
** Beslutet om finansiering av Aniara togs i början av 2017.

Mer än ett bolag inom investeringsnätverket har investerat i tre av produktionerna, vilka
är följande:
·
·
·

Dokumentären Ingmar Bergman – 100 år
Jordskott (säsong 2)
Aniara

Mål 2:
Minst en talang får hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv
filmproduktion
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Utvecklingsstöd söks i tidigt stadium i ett projekt, för att kunna utveckla en idé, ett manus
eller för att göra research. Syftet kan också vara att göra fördjupad research.
Utvecklingsstöd kan sökas av manusförfattare, regissörer och producenter i initialskedet

6

gotlands filmfond
2017-03-30

av ett projekt och avser bearbetning av ett manuskript, ett bildmanus eller motsvarande
research för en dokumentär.
Med hjälp av ett utvecklingsstöd får produktionsbolaget möjlighet att våga satsa på ett
projekt innan full finansiering är klar. Att utveckla ett projekt kostar pengar och ju mer
utveckling som görs innan produktionsstart desto mer gediget är projektet när det är
dags för produktion. Ett beviljat utvecklingsstöd kan vara avgörande för om ett
filmprojekt blir av eller inte.
Gotlands Filmfond har under 2014–2016/17 beviljat utvecklingsstöd till sju projekt:
Titel

Beslut

Format

Stöd

1.

Taikon

2.

Den största lögnen är den
dokumentära
Lyubov – Kärlek på ryska
Epifania
Sista skörden
Aqua Vitae/Livets vatten
Bergman Island

20142015
20142015
2015
2014
2015
2017*
2017*

Långfilmsdokumentär
TV-dokumentär

0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
0,05 milj. kr utvecklingsstöd

Långfilm
Långfilm
TV-dokumentär
TV-dokumentär
Långfilm

Ingick i summan ovan
0,5 milj. kr. utvecklingsstöd
0,05 milj. kr utvecklingsstöd
0,05 milj. kr. Utvecklingsstöd
0,05 milj. kr. Utvecklingsstöd

3.
4.
5.
6.
7.

Lokal
spendering
0,25 milj. kr.
0,5 milj. kr.
(prognos)
Se ovan
Rapport inväntas
1,5 milj. kr.
1,7 milj. kr.
Flera milj. kr.
(Prognos)

* Notering: Beslut om stöd till Aqua Vitae och Bergman Island togs i början av 2017.

Mål 3:
Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Under perioden har ca 21 producenter besökt Gotland med syfte att sondera ön som
potentiella inspelningsplats. Det innebär ett snitt på 7 producenter per år, vilket
överträffar uppsatt mål (5 st. per år) med 40 procent.
Följande producenter/produktionsbolag har under perioden besökt Gotland för att söka
tänkbar inspelningsplats:
1) Martin Söder/Eyeworks – Maria Wern (säsong 5 och 6)
2) Åsa Jacobsson/ Kulturbyrån – Taikon
3) Caroline Landerberg och Palmer Lydebrant/Thelma & Louise –
Julkalendern – Tusen år till julafton
4) Peter Kropenin/Hob AB
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5) Piodor Gustafsson/Another Park Film
6) Erik Hemmendorff/Plattform Produktion
7) Karel Segers/The Story Department (Australien)
8) Marcus Waltå/Grand Slam Film (och Stockholms Dramatiska Högskola)
9) Riikka Takila/finska Yle
10) Andrea Berentsen Ottmar/Frokostfilm (Norge)
11) Johan Seth/Overcoat Production (A journey into the Russian soul)
12) Henrik Andersson/Bricoleur
13) Emil Mkrttchian/Apricot Stone
14) Annika Rogell/Meta Film Stockholm (Aniara)
15) Filip Hammarström/Palladium Fiction
16) Sonja Hermele/Nice Drama
17) Lotta Westberg/Jarowskij
18) Frida Bargo/B-reel
19) Olle Ljungman/The Line
20) Alessandro Di Martini / producent & regissör (Italien)
21) Valeria Richter / producent (Danmark)

Mål 4:
Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism
Måluppfyllelse: Uppnåtts
·

Fever at Dawn
Filmen, samproducerad av Gotlands Filmfond, hade världspremiär i Ungern i
december 2015. Boken släpptes på svenska under 2015. I samband med det
finns goda möjligheter att göra samarbeten med förlaget Massolit som är mycket

8

gotlands filmfond
2017-03-30

intresserade av ett samarbete med Gotland och Gotlands Filmfond i releasen av
filmen i Sverige. Boken släpptes på pocket i augusti 2016.
Filmen visades på Human Rights Festival i Lund i början av mars 2016.
Nationell biopremiär planeras våren 2017.
·

Maria Wern (säsong 5 och 6)
TV-serien baserad på författaren Anna Janssons böcker. I avtalet med
produktionsbolaget Eyeworks (nu Warner) skrevs att producenten ska medverka i
projektgruppen för fotspårsturism på Gotland. Producenten ska även verka för att
författaren Anna Jansson ska medverka i någon form i projektgruppen.
Produktionsbolaget Eyeworks har låtit entreprenörerna bakom appen
”Gotland Film Safari” använda klipp ur filmerna.

·

Crimetime Gotland – Sveriges nya deckarfestival
I samband med nya framgångsrika deckarfestivalen Crimetime Gotland,
genomförde produktionsbolaget Eyeworks (nu Warner) både inspelning av Maria
Wern säsong 6 och galapremiär av Maria Wern säsong 5.
Produktionsbolaget bidrog genom att förse festivalen med unika
Gotlandsekvenser för användning i dess marknadsföring och kommunikation (i
inbjudan och till hemsidan) samt att det anordnades exklusiva förhandsvisningar
av två av filmerna på Biograf Borgen i Visby. Produktionsbolaget har fått förfrågan
om att delta även under 2017 års evenemang.
Det finns långt gångna planer på att ha premiär på TV-serien Jordskott (säsong
2) i samband med Crimetime är långt gångna.

·

Den största lögnen är den dokumentära
Av och med författaren Svetlana Aleksijevitj. I och med att Svetlana Aleksijevitj
vann Nobelpriset i litteratur 2015 gavs projektet mycket fin press, nationellt och
internationellt. Filmen har fått utvecklingsstöd 2014 av Gotlands Filmfond som
också blev samproducent 2015. Filmens ursprungliga titel av A journey into the
Russian soul.
Med hjälp av Filmregionens pressansvarige Jonas Feinberg blev fokus i pressen
kring Svetlana tidigt kopplat till den kommande filmen och inte bara hennes
författarskap. Svetlana är mycket förtjust i Gotland och i avtalet med producenten
är det framförhandlat att producenten ska försöka få till ett flertal andra litterära
samarbeten på Gotland i samband med projektet.

·

Taikon
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En nyutgivning av boken Zigenerska och Katitzi-böckerna gjordes samtidigt som
filmen lanserades. Diskussioner fördes om samarbeten mellan förlag och
produktionsbolag för att se vad man kan göra vad gäller fotspårsturism och
Katarina Taikon. Filmen visades i februari 2016 i Europaparlamentet och i början
av mars på Human Rights Festival i Lund.
·

Aniara
Långfilmen baserad på Nobelpristagaren i litteratur Harry Martinssons roman med
samma namn. I samband med filmens premiär finns goda möjligheter att
samverkan med bokrelaterad turism.

Mer information om några av filmerna och deras effekter
Maria Wern (säsong 5 och 6)
Produktionsbolag: Eyeworks (numera Warner)
Andra omgången för 2015 spelades in 13 augusti till och med 1:a september. Datum för
premiär är 16 mars på TV4. Till skillnad från tidigare säsonger visas åtta onsdagar i följd.
TV4 kommer att göra stor marknadsföring kring premiären.
Under inspelningarna på Gotland har produktionsbolaget använt sig av personal från
Gotland, vilket varit en fördel med tanke på personernas stora kunskap om ön.
Produktionen upplevde det särskilt gynnsamt att ha en lokal platschef och en så kallad
”runner” (administrativ resurs).
Produktionen använt sig av elever från Folkhögskolans filmutbildningar.
Inspelningsplatser:
·
·
·
·
·
·
·
·

Antikvariat Drotten, innerstan
Fårövilla, Fårö
Strandkrog, TOTT hotell
Strandcafe, Mango vid Snäck
Lilla Bjers gård
Kolonilott vid Östercentrum
Industrifastighet och bunker, Kyllaj och Rute
Många fina exteriöra bilder vid havet och i Visby

Gotlänningar i produktionen:
·
·
·
·

Platschef: Ingela Tanaka
Platsassistenter: Lena Hermann, Lukas Nyberg och Peter Duneson
Runner/administratör: Simon Tell
Inspelningsassistent: Vanessa Werkelin
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·
·
·
·
·
·

Inspelningsassistent: Benjamin Björkfäll
Inspelningsassistent: Victor Sundquist
Inspelningsassistent: Melica Olovsson
Teknikassistent: Rebecca Moen
Fotoassistent: Anders Thurén
Plus många statister

Produktionsbolagets kommentarer:
·

Eyeworks upplevde en stor fördel i att förlägga inspelningarna till en period när
det var lite lugnare på ön, men då det fortfarande gick att få sommarbilder.

·

Upplevs som lättare att få till bra och lättillgängliga inspelningsplatser på Gotland
jämfört med Stockholm.

·

Produktionsbolaget hade dessutom tillgång till bra samarbetspartners på ön vilket
möjliggjorde extra bra inspelningsmiljöer.

·

Eyeworks var mycket nöjda med servicen på hotellen som de nyttjade (TOTT).
Eyeworks upplevde att de fick den hjälp de behövde.

Önskemål om förbättring:
Eyeworks erfarenheter är även att en del filmpersonal på Gotland ligger högt vad gäller
ersättningskrav, vilket i vissa fall gör det billigare att ta med filmpersonal från Stockholm.
En översyn och jämförelse med marknadsmässiga löner har efterfrågats samt fler
bofasta filmarbetare på Gotland. I övrigt inga önskemål.
Fördelar med att GFF var samproducent vid denna inspelningsomgång
·

Eyeworks upplever att det finns en större förankring på ön för Maria Wernprojektet denna gång jämfört med tidigare år.

·

Det har varit lättare att genomföra inspelningarna, bland annat har polisen ställt
upp med såväl poliser som polisbilar på ett sätt som underlättat för produktionen.
Även hanteringen av parkeringstillstånd, något som tidigare år varit ett problem,
har fungerat mycket bättre.

·
·

Eyeworks framhåller även att bemötandet på Gotland generellt varit mycket bra.
Eyeworks påtalar vidare att de har haft mycket hjälp av Gotlands filmcentrum &
Kulturhus i form av filmkommissionärt support av Ville Jegerhjelm vad gäller
tillgång till personal och lokaler. Kontakten har förmedlats av Lisa Widén på
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Gotlands Filmfond.
Press (i urval):
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6228171
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=10128442
http://www.tv4.se/maria-wern/artiklar/ny-säsong-av-maria-wern-på-gång537affedc4594825b3000001
http://www.expressen.se/noje/forsta-bilderna-fran-nya-maria-wern-filmen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5913309
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4291724
https://www.moviezine.se/nyheter/ny-sasong-for-maria-wern
Taikon
Visningar och lansering:
Filmen hade förhandsvisning med filmens producent och Gellert Tamas närvarande på
biograf i Visby i sept. 2015.
Filmen diskuterades på Bergmanveckan och visades på Almedalen med efterföljande
samtal (https://vimeo.com/132814258). Medverkande i seminariet var, förutom filmens
regissör Lawen Mohtadi och producent Gellert Tamas, Svenska Filminstitutets vd Anna
Serner, EU-parlamentarikerna Soraya Post, jämställdhetsminister Åsa Regnér samt
tidigare integrationsminister Erik Ullenhag.
Viktig anknytning till Gotland:
En viktig beståndsdel i filmen var den roll Gotland och huset i Lärbro spelade i Katarinas
Taikons liv. Det var här Katarina drog sig tillbaka och skrev de älskade Katitzi-böckerna.
Under stora delar av 70-talet, och fram till hjärtstilleståndet 1982, levde Katarina Taikon
och fotografen Björn Langhammer på Gotland. Åren på Gotland representerar en tid av
samling och fokusering som sedan gav eko i hela det svenska samhällsbygget. Familjen
köpte sitt hus 1972. Innan dess hade de flera somrar hyrt hus från Furillens
kalkstensindustri, numera hotellet Fabriken Furillen.
Filmen hade bl.a. som ambition att skildra såväl den litterära som den djupt personliga
sidan.
Press i urval:
http://www.helagotland.se/kulturnoje/taikon-visas-i-europaparlamentet-12541544.aspx
http://www.bazar.nu/Sv/nyheter/2016/Pages/se-filmen-taikon-pa-bazaren.aspx
http://tvdags.se/artikel/urstark-katarina-taikon-dokumentar-av-mohtadi-tamas
http://www.taikon.se/filmen-taikon
http://www.svd.se/taikons-eld-hade-behovts-i-dag
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/recensioner/article21511874.ab
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http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/taikon/
Bilaga: Skriftlig rapport från filmens producent Gellert Tamas
Journey into the Russian Soul / Lyobov – Kärlek på ryska
Inspelningsplatser:
Inspelningen äger rum i Ryssland, Vitryssland och på Gotland.
Övrig anknytning till Gotland:
Utöver att filmaren Staffan Julén är verksam på Gotland har projektet flera kopplingar till
ön. Där spelas in scener med författaren. Östersjöns författar- och översättarcentrum i
Visby är engagerat i projektet.
Östersjöns författar- och översättarcentrum på Gotland var av mycket stor och
avgörande betydelse för produktionerna. De hade kontakten med författaren Svetlana
Svetlana Aleksijevitj och regissören Staffan Julén. Det var tack vare Östersjöns författar
och översättarcentrum på Gotland som filmerna kunde bli verklighet då de hjälpte
regissören Staffan Julén och producenten Johan Seth med kontakten med Svetlana
Aleksijevitj.
Producenten hoppas på att Svetlana även kommer till Gotland i samband med
premiären på Liljevalchs i oktober/november 2017.
Under hösten 2017 och våren 2018 planeras dessutom en seminarieserie med koppling
till filmen, bestående nio stycken seminarier, som Gotlands Filmfond och Film Capital
Stockholm kommer att samproducera.
Distribution och lansering:
Filmen görs för både TV och bio med visning först på SVT K Special under vintern 2016
och på bio (Lyobov – Kärlek på ryska) hösten 2017.
Press i urval:
http://www.dn.se/dnbok/svetlana-aleksijevitj-tiden-drar-oss-mot-barrikaderna/
Aniara
Producenten av Aniara, Annika Rogell, har gett positiv respons beträffande den hjälp
som erbjöds produktionen – från finansiering från fonden till den kommissionära hjälp
produktionen inför och under inspelningen på Gotland.
Bilaga: Skriftlig rapport från filmens producent Annika Rogell
Kommunikation:
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Här kommer en sammanställning av press om Aniara, genererad i tre omgångar under
hösten 2016:
1.
2.
3.

Sökande av statister på Gotland
Pressmeddelandet 2016-11-01: Nyheten om produktionen
Om inspelningsstarten på Gotland

1. Om casting och sökande av statister:
Press:
161017
http://www.gotland.net/se-och-gora/arkiv/hundratals-statister-sokes-till-aniara-inspelning
2. Pressmeddelandet 2016-11-01
Press:
2016-11-01
http://www.helagotland.se/kulturnoje/martinsons-aniara-till-vita-duken-13343038.aspx
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/martinsons-aniara-till-vita-duken-2/
2016-11-03: SR / Stockholm-intervju med Filmregionens vd Anette Mattsson och producent
Annika Rogell
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6532802
3. Inspelningsstart på Gotland
Press:
2016-12-08
Kort radioreportage / SR Gotland
http://t.sr.se/2h1l9
Kl
2016-12-13
Uppslag i
Gotlands tidningar
(pressklipp nedan)
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Julkalendern – Tusen år till julafton
Teamet bakom Julkalendern har inkommit mycket positiv respons beträffande den hjälp de fick
inför och under inspelningen.

Dokumentären och TV-serien om Ingmar Bergman
Gotlands Filmfond skrev ett letter of committment i december 2015 till
produktionsbolaget B-Reel om att bli samproducent i dokumentären och TV-serien i tre
delar om Ingmar Bergman. I fokus står Ingmar Bergmans liv och konstnärskap.
Ambitionen är att filmen ska ha världspremiär i Cannes 2018, samma år som
filmskaparen skulle ha fyllt 100 år.
Filmen och TV-serien kommer att innehålla unikt arkivmaterial, nya intervjuer av
personer som stod regissören nära, och bl.a. göra ett försök att beskriva hur Bergmans
privata liv avspeglade sig i hans film- och teaterskapande.
Gotland har en stark anknytning till Bergman, bl.a. mot bakgrund av att Gotland med
Fårö spelade en nyckelroll i Bergmans liv. Regissören Jane Magnusson har tidigare
gjort bl.a. Trespassing Bergman och Bergmans video, där Gotlands Filmfond också
var samproducent.
Produktionen har redan fått fin press och produktionsansvarig Lisa Widén intervjuades
av SR P4 Gotland under Göteborgs Filmfestival:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6362322
Övrig press i urval:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2830
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/bautasatsning-breddar-bilden-av-bergman/
http://www.helagotland.se/kulturnoje/ny-dokumentar-om-ingmar-bergman12521883.aspx
Jordskott (säsong 2)
I samband med att nyheten släpptes i december 2016 om att det blir en ny säsong av
den hyllade TV-serien Jordskott, så gav det stor uppmärksamhet i media. Gotlands
Filmfond nämndes följdriktigt som samproducent i mediarapporteringen.
Press- och nyhetsklipp:
http://www.svt.se/jordskott/klart-for-ny-sasong-av-jordskott-i-svt-kanns-fantastiskt-bra-1/
http://bloggar.expressen.se/tvbloggen/2016/12/21/bekraftat-jordskott-fortsatter-dakommer-sasong-2-i-svt/
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Ingmar Bergman – 100 years
Förpremiär planeras på Bergmanveckan 2018 med seminarier etc. Producenten har en
önskan premiärtillställning på Fårö, i Bergmans gamla biograf om detta är möjligt och
familjen ställer sig positiv till det. Målet är också att galapremiär kan göras i Visby.
Hela 2018 kommer att ha stort fokus på Ingmar Bergman. Det finns stora synergier och
möjligheter kring detta, t.ex. fotspårsturism.
Sista skörden (utvecklingsstöd)
Premiär den 24 april kl. 20 2017 på SVT1.
Det planeras framträdande i programmet Go’kväll och Morgonsoffan på SVT.
SVT säljer produktionen internationellt på den stora TV-mässan i Cannes, april 2017.
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III. Bilagor
Skriftliga slutrapporter från producenterna av aktuella produktioner:
1. Taikon – slutrapport från producent Gellert Tamas
2. Aniara – slutrapport från producent Annika Rogell
3. Jordskott (säsong 2) – slutrapport från producent Filip Hammarström
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1. Slutrapport Taikon
Från filmens producent och redaktör Gellert Tamas
Gotlands Filmfond, Filmregion Stockholm Mälardalen
Arbetet med Taikon, en dokumentärfilm om författaren och människorättsaktivisten
Katarina Taikon, inleddes hösten 2012. Dokumentären hade filmpremiär i oktober 2015
på ett 50-tal biografer landet runt.
Katarina Taikon har flera kopplingar till Gotland. Här tillbringade hon
semestrar i närheten av Furillen, här köpte hon, tillsammans med sin make fotografen
Björn Langhammer ett älskat sommarhus i närheten av Lergrav. Här skrev hon hela
Katitzi-serien.
Det kändes därför både naturligt och ömsesidigt givande att samarbeta med Gotlands
Filmfond som gick in i projektet med ett stöd på 250 000 kronor. Filmens totalbudget var
2 483 341 kr.
Av de sammanlagt ca 35 filmdagarna utfördes 7, dvs. ungefär 20 % på Gotland. Vi
filmade intervjuer med bl.a. Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica Ström,
vi spelade in scener med tidigare vänner och arbetskamrater och vi filmade naturbilder i
de trakter där Katarina hämtade inspiration och styrka till sitt arbete.
Första filmtillfället på Gotland var 18-23 juli 2013, kompletterande material filmades 2122 oktober 2014. Vi besökte också Gotland i researchsyfte.
Vi fokuserade också på Gotland i samband med att Taikon färdigställdes. Filmens båda
regissörer, Gellert Tamas och Lawen Mohtadi, besökte Visby under Almedalsveckan
2015, där vi bland annat deltog i ett större seminarium anordnat av Svenska
Filminstitutet SFI, samt på ett seminarium anordnat av Gotlands Media. I egenskap av
filmens regissör och producent deltog jag också på Bergmannveckan, där delar av
filmen visades.
I samband med premiären av Taikon anordnade vi en speciell förhandsvisning i Visby
den 18 september 2015, med efterföljande samtal med filmens båda regissörer.
Vi etablerade tidigt kontakt med lokala medier, vilket bl.a. resulterade i ett 10-sidigt
reportage i Horisont Magasin.
Taikon sågs av mer än 25 000 tittare på bio, under premiärmånaden i oktober 2015 låg
filmen på 5-plats bland mest sedda svenska filmer. Dokumentären fick mycket stor
medial uppmärksamhet och visades i såväl Riksdagen som i Europaparlamentet.
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Taikon blev nominerad till Kristallen i klassen årets bästa dokumentär. Visningen på
SVT i januari 2016 hade över en halv miljon tittare.
Till filmen kopplades också ett omfattande kringprojekt med skolvisningar,
lärarhandledningar, skolsamtal mm byggt kring webbsajten www.taikon.se.
De direkta kostnaderna för projektet på Gotland fördelades på följande sätt (avrundat
närmaste tusental kronor):
Fotograf:
Regissörer:
Inspelningspersonal:
Produktionsledning,
Teknikkostnader, inspelning:
Research, loggning:
Resor/uppehälle/traktamente:
Totalt, exklusive moms

37 000
48 000
9 000
14 000
7 000
14 000
37.000
166 000

Slutligen vill jag i egenskap av Taikons producent och redaktör rikta ett speciellt tack till
Gotlands Filmfond. Fonden kom in i projektet i ett relativt sent, men viktigt skede.
Projektet hade finansiella svårigheter och samarbetet med Gotlands filmfond blev på
flera sätt helt avgörande för att filmen skulle kunna färdigställas. Ett stort tack för detta!

Stockholm 10 februari 2017
Gellert Tamas
Producent, redaktör
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2. Slutrapport Aniara
Från filmens producent Annika Rogell
·

Med hjälp av Gotlands filmfond gjordes denna film möjlig.

·
·
·
·
·

2,5 veckors inspelning på ön i december 2016.
Vår generella bedömning är att det var en fin plats att spela in på.
Lokalbefolkningen mycket hjälpsam.
Kustateljén var mycket bra, och hjälpte till med vad de kunde.
Vi kom över spendgränsen. Dagens estimering är 1,2 milj. kr av ett krav på 1 milj.
kr.

Inspelningsplatser:
· Kustateljén: 2 veckor
· Destination Gotland: 3 dagar
· Gym: 1 dag
· Utomhusmiljö i skog och bastu: Visby 1 dag
Team:
The Line hjälpte oss med diverse kontakter och arbetade som fikaassistent och
koordinator under Gotlandsvistelsen. Irma Munck och Olivia Munck.
Vi arbetade med lokal snickare som byggde mimasalen. Lasse xxx. Plus specifika
kunskaper i dekor anställdes.
Några praktikanter på Fårö hjälpte oss i studion också, mest med scenografi.
Många statister från Gotland fick vara med: Över 200 stycken statister är ett grovt
estimat.
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3. Slutrapport Jordskott (säsong 2)

Från TV-seriens producent Filip Hammarström/Palladium Fiction

Gotlands stöd har förutom pengarna gett Jordskott en möjlighet att använda oss
utav The Line Gotland som både post- och servicebolag. Detta ger projektet en
bra variation av kunskap och inspelningsplats. Målet har alltid varit att Jordskott
ska kännas som en stor serie. Fler olika typer av miljöer ger en bra känsla för det.
Att påvisa att de fenomen som finns i serien inte bara utspelar sig i Silverhöjd är
viktigt. I denna säsong kommer vi endast hinta om Gotland men troligen kommer
det bli mer i nästa säsong. Vi tycker om att teasa publiken om universumet vi
skapat på ett sådant sätt.
Crimetime Gotland är också en bra möjlighet att ge marknadsföring för serien.
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Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x

x

x

Region Gotland deltar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
SLL, med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans
med regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som
investeringsbudget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska
finansieringen.

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en
gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland. Idag ägs
systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeavtalet, där Region Gotland är
en part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.
TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara
anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot
medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation. Det blir därmed ett
”åldrande” system som inte kan utvecklas i tillräcklig utsträckning.
SLL inledde 2014 ett samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen
(”3R”) för att gemensamt upphandla en framtida vårdinformationsmiljö. Men Skåne
tvingades tidigarelägga en upphandling pga. akuta problem med sitt nuvarande
journalsystem. Projektet fortsatte mellan VGR och SLL, med sikte på en gemensam
upphandling där också alla kommuner inom dessa geografiska områden skulle kunna
ha option på framtida system, men samarbetet avbröts i slutet av förra året, officiellt
pga. ”skilda regionala förutsättningar”.
I år har SLL startat ett eget program benämnt FVM SLL. Landstingsfullmäktige tog
ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen
uppdraget att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av en
”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som
plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta
innebär en betydligt mer omfattande ”miljö” än ett traditionellt journalsystem och är
tänkt att kunna anpassas till ny teknik både vad gäller vårdgivares egna behov och
kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
forts
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FVM SLL syftar till att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och
digitalisering inom hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och
gemensam informatik. Programmet rymmer fyra huvudprojekt:
- Verksamhetsbehov och design
- Arkitektur, informatik och informationssäkerhet
- Teknisk infrastruktur drift och förvaltning
- Upphandling.
Implementering och utbildning är en viktig, avslutande, del av programmet.
SLL har genomfört en RFI (Request for information) och fått seriösa svar från ett
50-tal intressenter. Svar fortsätter att komma in. Planen är att fastställa en ram för
upphandling i samband med budgetbeslut 13-14 juni och ett beslut om upphandling
26 september. Preliminärt avsätts 2,2 miljarder kronor för programmet. Kostnaden är
beräknad att täcka projektering, upphandling och implementering, fördelat på en
femårsperiod. Upphandling ska vara klar hösten 2018 och man planerar för en lång,
gradvis, implementering fram till 2022.
Alternativ för Gotland
När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med
SLL i övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning
av TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.
För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig
aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och
sjukvården på Gotland.
Alternativ A – delta i FVM SLL
Programmet FVM SLL är omfattande. Ambitionsnivå är hög, vilket kan innebära att
både slutligt innehåll och framtida kostnad är osäker. Programmet befinner sig för
närvarande i en etableringsfas. I den fasen, fram till beslut om upphandling, behöver
Gotland snabbt kartlägga de egna behoven och jämföra dessa ”önskade förmågor”
med dem som beskrivits av SLL, för att synliggöra eventuella skillnader och kunna
komplettera kravspecifikationer vid upphandling. En lokal projektorganisation är
nödvändig.
Alternativ B – TakeCare eller annat befintligt system
Nuvarande installation av TakeCare driftas helt och hållet i Stockholm av SLL IT.
Omfattning av den investering som skulle krävas för egen drift och förvaltning är
inte undersökt, men torde vara stor. TakeCare används för närvarande, i separata
installationer, även av Landstinget Dalarnas samt i mindre omfattning av Västra
Götalandsregionen.
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Båda dessa sjukvårdshuvudmän planerar utträde och har inlett upphandling av egen
miljö, Dalarna genom deltagande i det s.k. SUSSA-samarbetet (9 landsting) och VGR
genom egen upphandling. I och med det skulle Gotland bli kvar som ensam kund
gentemot leverantören CGM.
Det finns åtta landsting/regioner som idag har ett annat befintligt journalsystem,
Cosmic. Cambio, leverantör av systemet, utvecklar än så länge det befintliga
systemet. Det betyder att en övergång till en mer flexibel ny vårdinformationsmiljö
skjuts på framtiden i dessa landsting. Gotland kan inte direktupphandla Cambio.
Därför skulle en uppsägning av nuvarande avtal med Karolinska angående TakeCare
innebära en egen upphandling, av enbart ett journalsystem, där risken att bli ensam
kund i Sverige inte kan negligeras.
Kostnader
Den projekt- och investeringskostnad SLL planerar för FVM SLL skulle omräknat
till Gotlands befolkningsandel bli 60 miljoner kronor, fördelat på fem-sex år.
Kostnaden för TakeCare med kringtjänster var 2016 3,6 mkr. Detta motsvarar en
kostnad på 63 kr/invånare. Pga. att ett flertal tjänster varit underfinansierade
beräknas kostnaden för 2017 blir nästan 40 % högre, 4,9 mkr.
De landsting eller regioner som använder Cosmic betalar en årlig licens baserad på
antalet användare. Utvecklingskostnader fördelas proportionerligt mellan landstingen
utifrån antal användare.
IT-kostnader i Kalmar läns landsting 2016 uppgick enligt bokslut till 117,5 mkr,
motsvarande en kostnad på 48,5 kr/invånare. 2016 begärde och fick man utökad
driftram för Cosmic om 4.9 mkr och 2017 ytterligare utökad driftram om 6.9 mkr.
Till detta har man ett separat avtal om utveckling 2017-19 på 3.5 mkr årligen.
Region Jämtland Härjedalen är den region som senast infört Cosmic i hela sin
landstingsdrivna sjukvård, inklusive privata vårdgivare. Kostnaden vid köpet var
23 mkr motsvarande 183 kr/invånare. Licensavgifter uppgick 2016 till 14,25 mkr,
motsvarande 113 kr/invånare. 2017 har man budgeterat för 16 mkr exklusive egen
personal, motsvarande 127/kr/invånare.
Alternativ A kan tillgodose förändrade krav på en vårdinformationsmiljö under
överskådlig framtid. Ett deltagande förutsätter ett etablerat och förtroendefullt
samarbete mellan Region Gotland och SLL. Regionen behöver vara upphandlande
part fullt ut.
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Alternativ B är inte säkert mindre kostnadskrävande och innebär antingen en snabb
försämring av möjligheter till fortsatt utveckling av medborgartjänster och ändrade
metoder i vården eller ett nytt beroende till en enda journalleverantör. Alternativet
skulle därför innebära att en ny lösning behöver sökas längre fram till en ännu mer
osäker kostnad.
Regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen är överens om att
alternativ A är det bästa för Region Gotland men är samtidigt medvetna om de
ekonomiska förutsättningarna. Konsekvensen för regionen som helhet är att
digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom detta beslut kommer att prioriteras
och att övriga verksamheter i regionen kommer att få förhålla sig till detta. I arbetet
med SLL och FVM finns det delar som vi som helhet också kommer att få nytta av.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Gunnar Ramstedt
Chefläkare, IT-strateg

Ärende RS 2017/379
23 april 2017

Regionstyrelseförvaltningen
Anders Granvald
Direktör kvalitet och digitalisering
Regionstyrelsen

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö FVM
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen beslutar föreslå Regionfullmäktige att Region Gotland deltar i
programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans
med Regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som
investeringsbudget.

Sammanfattning
Bakgrund

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en
gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland. Idag ägs
systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeavtalet, där Region Gotland är
en part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.
TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara
anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot
medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation. Det blir därmed ett
”åldrande” system som inte kan utvecklas i tillräcklig utsträckning.
SLL inledde 2014 ett samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen
(”3R”) för att gemensamt upphandla en framtida vårdinformationsmiljö. Men Skåne
tvingades tidigarelägga en upphandling pga. akuta problem med sitt nuvarande
journalsystem. Projektet fortsatte mellan VGR och SLL, med sikte på en gemensam
upphandling där också alla kommuner inom dessa geografiska områden skulle kunna
ha option på framtida system, men samarbetet avbröts i slutet av förra året, officiellt
pga. ”skilda regionala förutsättningar”.
I år har SLL startat ett eget program benämnt FVM SLL. Landstingsfullmäktige tog
ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen
uppdraget att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av en
”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som
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plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta
innebär en betydligt mer omfattande ”miljö” än ett traditionellt journalsystem och är
tänkt att kunna anpassas till ny teknik både vad gäller vårdgivares egna behov och
kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
FVM SLL syftar till att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och
digitalisering inom hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och
gemensam informatik. Programmet rymmer fyra huvudprojekt:
1. Verksamhetsbehov och design
2. Arkitektur, informatik och informationssäkerhet
3. Teknisk infrastruktur drift och förvaltning
4. Upphandling.
Implementering och utbildning är en viktig, avslutande, del av programmet.
SLL har genomfört en RFI (Request for information) och fått seriösa svar från ett
50-tal intressenter. Svar fortsätter att komma in. Planen är att fastställa en ram för
upphandling i samband med budgetbeslut 13-14 juni och ett beslut om upphandling
26 september. Preliminärt avsätts 2,2 miljarder kronor för programmet. Kostnaden är
beräknad att täcka projektering, upphandling och implementering, fördelat på en
femårsperiod. Upphandling ska vara klar hösten 2018 och man planerar för en lång,
gradvis, implementering fram till 2022.
Alternativ för Gotland

När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med
SLL i övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning
av TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.
För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig
aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och
sjukvården på Gotland.
Alternativ A – delta i FVM SLL
Programmet FVM SLL är omfattande. Ambitionsnivå är hög, vilket kan innebära att
både slutligt innehåll och framtida kostnad är osäker. Programmet befinner sig för
närvarande i en etableringsfas. I den fasen, fram till beslut om upphandling, behöver
Gotland snabbt kartlägga de egna behoven och jämföra dessa ”önskade förmågor”
med dem som beskrivits av SLL, för att synliggöra eventuella skillnader och kunna
komplettera kravspecifikationer vid upphandling. En lokal projektorganisation är
nödvändig.
Alternativ B – TakeCare eller annat befintligt system
Nuvarande installation av TakeCare driftas helt och hållet i Stockholm av SLL IT.
Omfattning av den investering som skulle krävas för egen drift och förvaltning är
inte undersökt, men torde vara stor. TakeCare används för närvarande, i separata
installationer, även av Landstinget Dalarnas samt i mindre omfattning av Västra
Götalandsregionen. Båda dessa sjukvårdshuvudmän planerar utträde och har inlett
upphandling av egen miljö, Dalarna genom deltagande i det s.k. SUSSA-samarbetet
(9 landsting) och VGR genom egen upphandling. I och med det skulle Gotland bli
kvar som ensam kund gentemot leverantören CGM.
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Det finns åtta landsting/regioner som idag har ett annat befintligt journalsystem,
Cosmic. Cambio, leverantör av systemet, utvecklar än så länge det befintliga
systemet. Det betyder att en övergång till en mer flexibel ny vårdinformationsmiljö
skjuts på framtiden i dessa landsting. Gotland kan inte direktupphandla Cambio.
Därför skulle en uppsägning av nuvarande avtal med Karolinska angående TakeCare
innebära en egen upphandling, av enbart ett journalsystem, där risken att bli ensam
kund i Sverige inte kan negligeras.
Kostnader

Den projekt- och investeringskostnad SLL planerar för FVM SLL skulle omräknat
till Gotlands befolkningsandel bli 60 miljoner kronor, fördelat på fem-sex år.
Kostnaden för TakeCare med kringtjänster var 2016 3,6 mkr. Detta motsvarar en
kostnad på 63 kr/invånare. Pga. att ett flertal tjänster varit underfinansierade
beräknas kostnaden för 2017 blir nästan 40 % högre, 4,9 mkr.
De landsting eller regioner som använder Cosmic betalar en årlig licens baserad på
antalet användare. Utvecklingskostnader fördelas proportionerligt mellan landstingen
utifrån antal användare.
IT-kostnader i Kalmar läns landsting 2016 uppgick enligt bokslut till 117,5 mkr,
motsvarande en kostnad på 48,5 kr/invånare. 2016 begärde och fick man utökad
driftram för Cosmic om 4.9 mkr och 2017 ytterligare utökad driftram om 6.9 mkr.
Till detta har man ett separat avtal om utveckling 2017-19 på 3.5 mkr årligen.
Region Jämtland Härjedalen är den region som senast infört Cosmic i hela sin
landstingsdrivna sjukvård, inklusive privata vårdgivare. Kostnaden vid köpet var 23
mkr motsvarande 183 kr/invånare. Licensavgifter uppgick 2016 till 14,25 mkr,
motsvarande 113 kr/invånare. 2017 har man budgeterat för 16 mkr exklusive egen
personal, motsvarande 127/kr/invånare.
Bedömning

Alternativ A kan tillgodose förändrade krav på en vårdinformationsmiljö under
överskådlig framtid. Ett deltagande förutsätter ett etablerat och förtroendefullt
samarbete mellan Region Gotland och SLL. Regionen behöver vara upphandlande
part fullt ut.
Alternativ B är inte säkert mindre kostnadskrävande och innebär antingen en snabb
försämring av möjligheter till fortsatt utveckling av medborgartjänster och ändrade
metoder i vården eller ett nytt beroende till en enda journalleverantör. Alternativet
skulle därför innebära att en ny lösning behöver sökas längre fram till en ännu mer
osäker kostnad.
Regionstyrelseförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är överens om att
alternativ A är det bästa för Region Gotland men är samtidigt medvetna om de
ekonomiska förutsättningarna. Konsekvensen för regionen som helhet är att
digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom detta beslut kommer att prioriteras
och att övriga verksamheter i regionen kommer att få förhålla sig till detta. I arbetet
med SLL och FVM finns det delar som vi som helhet också kommer att få nytta av.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/379

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Investering i framtidens vårdinformationsmiljö FVM
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Regionstyrelseförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Anders Granvald
Gunnar Ramstedt
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 16

Strategisk plan och budget 2018-2020
Innehåll
 Revisorernas budgetbegäran 2017-04-25
 Regionstyrelsens förslag 2016-05-30, § 132
 Regionstyrelseförvaltningen 2016-05-17
 Plankalkyl 2018-2020
 Resultatplan 2018-2020
 Finansieringsplan 2018-2020
 Ramberäkning 2018 per nämnd/förvaltning
 Investeringsbudget 2018-2019
 Nämndernas budgetunderlag april 2017 – Handlingen finns att hämta på
Gotland.se
 Beredningsunderlag april 2017 – Handlingen finns att hämta på Gotland.se
 Centrala samverkanskommitténs protokoll 2017-05-29

Om någon saknar handling som ingår i underlaget, var god tag snarast
kontakt med regionstyrelseförvaltningens kansliavdelning tfn 26 93 35.

Regionens revisorer
2017-04-26

ANKOM 2017 -W-

Regionfullmäktiges presidium

Revisorernas budget 2018
På revisionsgruppens uppdrag redovisar vi för regionfullmäktiges presidium
behovet av budgetramens storlek för år 2018. Vårt budgetäskade är 3 722 000
kronor, vilket motsvarar en ökning med 150 000 kronor jämfört med 2016 års
budget.
Redan för innevarande år (2017) lämnades ett budgetäskande som innebar en
ökning med 150 000 kronor, vilken inte beviljades. Vi redogjorde redan då för
att en oförändrad budget skulle ställa ytterligare krav på prioritering av revisionsinsatser. Dessa insatser prioriteras redan i dagsläget hårt med hjälp av väsentlighets- och riskanalyser och genom vår kännedom om regionen och dess
verksamheter.
Liksom tidigare anser vi att en oförändrad budgetram inte är tillräcklig mot
bakgrund av det ekonomiska läget i regionen. Vi gör bedömningen att det under de senaste åren ställts ännu högre krav på kontinuerliga träffar med nämnder som står inför stora utmaningar, samt högre krav på revisionens fördjupade
granskningar för att ge ett fullgott underlag för vår ansvarsbedömning. Mot
detta äskas ytterligare 150 000 kronor för år 2018. För att säkerställa att rätt
granskningsinsatser görs är vår erfarenhet att det föreligger ett ökat behov av
förstudier, för att prioritera rätt.
För Region Gotlands revisorer

Ordförande

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 132

Strategisk plan och budget 2018-2020

RS 2017/7
AU § 151

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs.
Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
x Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.
x Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag
att till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en
integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden.
x Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm,
unga och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen
2017.
x Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag
att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående
befintligt skick för regionens sim - och ishallar.
x Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga
introduktionsutbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven
inom Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på
Gotland.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport för VA-strategin.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VAplanen och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela
Gotland. Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en
statusrapport.
Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Nypelius (C), Anna
Hrdlickas (M) och Johan Thomassons (L) yrkande om det egna budgetförslaget:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Peter
Wennblad (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L).
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Regionstyrelsens beslut

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna insatser med målet att
minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Arbetet
ska återredovisas till regionstyrelsen i den ordinarie uppföljningsprocessen.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen i september
2017 föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken
och behålla-perspektivet.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel från Delegationen
för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att utarbeta en lokal
överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta
nyanländas väg till arbete eller studier, med målsättning att etablering i studier
eller arbete i så hög grad som möjligt ska ske inom den tid som
etableringsersättning utgår.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att
rusta Region Gotlands egna arbetsplatser för att kunna ta vara på större del av
den gotländska arbetskraften, både nyanlända och andra som i dag står långt ifrån
arbetsmarknaden, ex. genom att höja kompetensen gällande inkluderande
arbetsplatser samt kartläggning av befintliga arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av kortutbildade.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över hur arbetet ska ske för att
öka extern finansiering och säkerställa att det finns systematiska,
samordnade och kända processer för både primärkommunalt uppdrag och
regionalt uppdrag.
x Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 föreslå
fördelning av den redan beslutade besparingen om 7,5 mnkr 2019 på
administration och ledning på samtliga nämnder.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att nå
målet årets tillväxtkommun.

Allmänt
Vid sammanträdet 2017-05-08 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg,
koncerncontroller Ulrika Jansson, koncernkontroller Niclas Ohlander och
redovisningschef Mikael Wollbo det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2018-2020, med
fokus på budgeten 2018. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts
med företrädare för samtliga nämnder.
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Driftbudget – ramar
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2018. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel om 106,3 mnkr för år 2018, varav 70,3 mnkr avser
nya behov utöver det som avsatts i planen.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2018 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 100
mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
52,2 mnkr, externa avtal och interna priser 22,9 mnkr, ramtillskott på 30,1 mnkr samt
besparingar 55,0 mnkr. Det justerade resultatet blir då 60,7 mnkr.
(mnkr)

Driftsbudget 2018

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,3

-6,3

-35,3

-50,3

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
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B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

36

36

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-5,4

33

33

46,1

45,4

-1,8

-2,5

TN/TKF

0

0

TN/SBF

0

0

MHN

0

0

KFN: Kustateljén/filmkluster

-0,5

-0,5

BUN: Törnekvior förskola

-3,1

0

GVN

0

0

SON

-20,0

-20,0

HSN: Socialpsykiatriskt team 2 mnkr,
tandvård 0,8 mnkr,
kostnadsfri öppenvård 0,2 mnkr.

-3,0

-3,0

ÖFN

-0,1

-0,1

Valnämnd: engångsanslag

-1,6

-1,6

-30,1

-27,7

Sänkning intern hyra
Delsumma externa avtal och interna priser

C. Förslag till ramtillskott
RS

Delsumma ramtillskott
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D. Besparingar/Intäktsförändringar
Reavinster – exploatering

25,0

20,0

Ofördelad besparing

-7,5

0

BUN – ofördelad besparing 2018

6,5

0

GVN – ofördelad besparing 2018

1,0

0

Avkastningskrav tekniska nämnden

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

0

Besparing utöver 170 mnkr

0

50

Återställande av besparing intern adm o ledning

0

-7,5

22,0

69,5

2,7

36,9

74,0

74,0

Ökade avskrivningar

-16,0

-16,0

Justerat resultat

60,7

94,9

Delsumma besparingar/intäktsförändringar

Summa justeringar (A+B+C+D)

Utgångsläge inför budgetberedningen

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 132 forts
RS 2017/7

Investeringar – ramar
Arbetsutskottets förslag för 2018 omfattar investeringar på 521,3 mnkr varav 281,2
mnkr avser affärsdrivande verksamheter och 240,0 mnkr skattefinansierad
verksamhet. Bland annat föreslås följande:
- Ny grundskola i norra Visby, Polhemsskolan, barn- och utbildningsnämnden,
13,5 mnkr.
- Ny akutmottagning och ombyggnation av lokaler för operation och röntgen,
hälso- och sjukvårdsnämnden, 77 mnkr 2018-2020.
- Va-investeringar och säkrad tillgång till vatten, tekniska nämnden, 450 mnkr varav
121 mnkr för bräckvattenverk i Kvarnåkershamn.
Investeringsbudget (mnkr)

2018

2019

2,1

2,1

18,2

20,0

6,3

3,3

3,0

6,0

- lokalförsörjningsplan

60,0

60,0

- reservkraft, Visby lasarett

12,4

0

- hamnverksamhet

27,7

11,5

- anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

124,2

95,6

- affärsdrivande verksamhet, VA, avfall

281,2

181,4

- fast pott

0,8

0,8

- mätinstrument GIS

1,2

0

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
- pott
- IT-investeringar
- lokalförsörjningsplan
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
- räddningstjänst (ram)
Teknikförvaltningen

Byggnadsnämnden
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- pott

0,2

0,2

- fordon

0,5

0

- pott

1,5

1,5

- bibliotek

0,5

0,5

0

3,0

- pott

6,0

6,0

- lokalförsörjningsplan

6,5

12,0

- IT

7,0

7,0

- pott

3,0

3,0

- Folkhögskolan

7,5

0,0

- Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

-

2,5

1,4

- - pott

5,0

5,0

- -IT

1,5

1,1

- pott

22,0

22,0

- lokalförsörjningsplan

10,0

34,0

- Patientövervakningssystem

10,0

0

521,3

408

Kultur- och fritidsnämnden

- konstgräsplaner
Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

IT

Socialnämnden

Hälso- sjukvårdsnämnden

Investeringsbudget totalt
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Ärendets behandling under mötet

Yrkande Driftsbudget
Brittis Benzler (V) yrkade att den under avsnitt D angivna ofördelade besparingen på
7,5 mnkr ska fördelas enligt följande: 2018 BUN – 6,5 mnkr, GVN 1,0 mnkr. För
2019 blir fördelningen BUN 5,5 och GVN 2,0. Yrkandet bifölls.
Isabel Enström (MP) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till driftsbudget
inklusive utökningen av näringslivsanslaget med 1,8 mnkr. Eva Nypelius (C) yrkade
bifall till C-M-L-gruppens förslag till budget inklusive utökning av näringslivsanslaget
med 2,5 mnkr.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Isabel Enström m.fl. och
yrkandet från Eva Nypelius m.fl. och förklarar att förslaget från Isabel Enström m.fl.
vunnit bifall. Omröstning begärs. Ordföranden förklarade att förslaget från Isabel
Enström m.fl. är huvudförslag.
Omröstning. Följande propositionsordning beslutades: Ja-röst för Isabel Enströms
m.fl. förslag. Nej-röst för Eva Nypelius m.fl. förslag.
Omröstningsresultat. 8 ja-röster: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell
(S), Maria Björkman (S), Filip Reinhag (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP) och Brittis Benzler (V). 7 nej-röster Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C),
Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Peter Wennblad (M), Lena Celion (M) och
Johan Thomasson (L).
Yrkande Investeringsbudget
Meit Fohlin (S) m.fl. yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till investeringsbudget.
Johan Thomasson (L) tilläggsyrkade att tidigareläggning skulle ske av förstudien för
simhall varför investeringsmedel ska avsättas 2018. Meit Fohlin m.fl. förslag bifölls,
Johan Thomassons förslag avslogs.
Yrkande Uppdrag
Isabel Enström (MP) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till fullmäktige om
uppdrag till nämnderna men med tillägget att sista uppdragspunkten till tekniska
nämnden får tillägget ” Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med
en statusrapport.” Yttrandet bifölls.
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Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M) och Johan Thomassons (L) tilläggsyrkade att
följande uppdrag också ska beslutas av fullmäktige:
- Ett HR-råd ska inrättas under regionstyrelsen (ev. regionstyrelsens arbetsutskott)
som får uppdrag att följa arbetet med lönebildning, kompetensförsörjning,
bemanningsplan och schemaläggning, omställningsarbete m.m. Koncernstyrnigen
i dessa frågor behöver bli tydligare.
- För att stärka styrning och ledning av sjukhuset föreslås att en särskild styrelse
tillsätts ned ledamöter från profession och politik.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M) och Johan
Thomassons (L) tilläggsyrkande och förklarar att förslaget avslagits. Omröstning
begärs.
Omröstning. Följande propositionsordning beslutades: Ja-röst för avslag. Nej-röst
för Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M) och Johan Thomassons (L) förslag.
Omröstningsresultat. 8 ja-röster: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell
(S), Maria Björkman (S), Filip Reinhag (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP) och Brittis Benzler (V). 7 nej-röster Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C),
Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Peter Wennblad (M), Lena Celion (M) och
Johan Thomasson (L).

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Investeringsbudget 2018-2019
Regionstyrelsen
Pott
Lokalinvesteringar
IT‐investeringar

Budget 2018

2,1

Budget 2019

2,1

6,3

3,3

18,2

20,0

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
‐ anslagsfinansierad verksamhet
‐ affärsdrivande verksamhet

124,2

95,6

281,2

181,4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
‐ Räddningstjänsten

3,0

6,0

Byggnadsnämnden
Pott
Mätinstrument

0,8

0,8

1,2

0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott
Fordon

0,2

0,2

0,5

0,0

1,5

1,5

Kultur- och fritidsnämnden
Pott
Bibliotek
Konstgräsplaner
Barn- och utbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT‐investeringar
Gymnasie- och utbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT‐investeringar
Socialnämnden
Pott
IT‐investeringar
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
Patientövervakningssystem
Invetsteringsbudget totalt

0,5

0,5

0,0

3,0

6,0

6,0

6,5

12,0

7,0

70,0

3,0

3,0

8,0

2,0

2,5

1,4

5,0
1,5

5,0
1,1

22,0
10,0

22,0
34,0

10,0

0,0

521,2

470,9

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
17 maj 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr med hänsyn tagen till de
förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för 2019
beräknas det budgeterade resultatet till 61 mnkr och för 2020 till 50 mnkr.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2017 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserven uppgår till 100 mnkr år 2018 och 71 mnkr 2019 och 2020.
Avsättning för interna prisökningar och externa avtal har gjorts med 33 mnkr 2019
och 2020. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster
beräknas till 40 mnkr 2018 och 35 mnkr övriga år.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 52 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora
sparbetinget på 170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige
2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2018 till totalt 521,3 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet 240,0 mnkr. 2019 uppgår investeringsbudgeten totalt till
407,9 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 226,5 mnkr.
Ärendebeskrivning

Till ärendet om strategisk plan och budget finns bifogat


Plankalkyl för budgetåren 2018-2020



Resultatplan för åren 2018-2020



Finansieringsplan för åren 2018-2020
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Regionstyrelseförvaltningen
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RS 2017/7



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Investeringsbudget för 2018 och 2019 samt investeringsplan för åren 20202022.

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för den generella delen av personalkostnadskompensationen,
hyresförändring samt andra interna priser till regionstyrelsesammanträdet den 21
september 2017
Förslag på hur resterande del av personalkostnadskompensationen ska fördelas
utifrån handlingsplan för lönebildning och handlingsplan för jämställda löner tas
fram till regionstyrelsesammanträdet den 21 september 2017.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Bedömning

Av plankalkylen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når
inte upp till nivån som är fastlagd i de finansiella målen.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2017 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserven uppgår till 100 mnkr år 2018 och 71 mnkr 2019 och 2020.
Avsättning för interna prisökningar och externa avtal har gjorts med 33 mnkr 2019
och 2020. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster
beräknas till 40 mnkr 2018 och 35 mnkr övriga år.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 52 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora
sparbetinget på 170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige
2016.
I finansieringsplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är
kända. För att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs
nyupplåning. Hur stor upplåning som krävs är beroende av hur stora
investeringsutgifterna blir.
Investeringsbudgeten uppgår 2018 till totalt 521,3 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet 240,0 mnkr. 2019 uppgår investeringsbudgeten totalt till
407,9 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 226,5 mnkr.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
2 (2)

Plankalkyl 2018-2020 regionstyrelsen 170530

Utgångsläge budgetbeslut i RF november 2016
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
extra bidrag flykting kommun
landsting
extra bidrag flykting landsting
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Resultat innan återställning
av balanskrav
7 Återställning av balanskrav
8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)

Budget
2017*

Kalkyl
2018**

Kalkyl
2019**

Kalkyl
2020**

-4 607

-4 728

-4 860

-5 025

-4 782
284
-109
0
0

-4 796
284
-116
0
-100

-4 784
284
-156
-33
-171

-4 836
284
-165
-66
-242

-235

-245

-245

-245

-4 842

-4 973

-5 105

-5 270

3 710

3 853

3 981

4 116

1 191

1 211

1 235

1 258

625
17
421
4
124

607
17
433
4
150

626
12
444
3
150

646
7
453
2
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

27

61

61

50

61

61

50

-16
11

*enligt RF november 2016
**enligt skatteprognos SKL 170427 justerad finansbudget samt budgetberedningens
förslag till driftbudget

Resultatplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

-4 396

-4 616

-4 728

-4 859

-5 024

-237

-245

-245

-245

-245

-4 633

-4 861

-4 973

-5 104

-5 269

3 Skatteintäkter

3 591

3 739

3 853

3 981

4 116

4 Bidragsinkomster

1 117

1 180

1 211

1 235

1 258

23

7

7

7

7

5 Finansiella kostnader

-16

-27

-37

-58

-62

6 Årets resultat

82

38

61

61

50

-4 835

5 Finansiella intäkter

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade
för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen
omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken Övriga intäkter och kostnader.

nämnderna**

-4 657

-4 829

-4 796

-4 783

kapitalkostnader

352

295

284

284

284

finansförvaltningen

-91

-82

-116

-156

-165

0

0

0

-33

-66

prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
summa

0

0

-100

-171

-242

-4 396

-4 616

-4 728

-4 859

-5 024

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 1-2017 (januari- mars).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2018 uppgår till 4 896 mnkr.

Finansieringsplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

Den löpande verksamheten
Resultat
Avskrivningar
Avsättningar för pensioner

82

38

61

61

50

237

245

245

245

245

57

66

78

116

112

-29

-50

-40

-35

-35

Realisationsförluster

2

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

349

299

344

387

372

90

0

0

0

0

439

299

344

387

372

-616

-643

-521

-408

-469

Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

31

20

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-585,5

-623

-501

-388

-449

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

-10

0

0

0

0

Långfristig upplåning

105

300

150

0

100

Amortering

-13

-5

-5

-5

-5

38

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120

315

165

15

115

Årets kassaflöde

-27

-9

7

14

38

Förutbetalda intäkter

* Enligt Delårsrapport 1-2017 (januari-mars)

Ramberäkning 2018 per nämnd
Beslutat regionstyrelsen 170530

Justerad
budget Justering Besparing ResursfördelIndex- Besparing
RamÖvriga
2017 enligt plan enligt plan ningsmodeller uppräkning*
tillskott förändringar**

Personalkostnads
kompensation

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd

-23 454
-240 684

0

-1 756

17 000

-518

-1 800

-174 137

7 500

-960

Byggnadsnämnd

-17 701

1 500

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 065

1 500

0

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-142 210

5 000

-594

594

-600

-1 127 161

-600

6 000

-1 168

-2 411

6 500

-283 482

-350

3 000

-1 059

-800

1 000

-25 210

1 600

1 600

-226 596

9 000

9 000

-167 597

7 500

7 500

-15 607

1 500

1 500

-9 565

1 500

1 500

-500

-138 310

7 000

7 000

-3 100

-1 121 940

22 342

23 022

-281 691

4 495

8 111

Socialnämnd

-1 257 542

-15 030

-7 700

-20 000

-1 300 272 -16 357

-38 140

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 504 302

-35 000

-5 230

-3 000

-1 547 532 -35 000

-70 000

-52 257

-18 219

7 500 -30 156

Summa nämnder

-4 781 738

Regionstyrelse/ RSF

10 035

Teknisk nämnd/TKF

9 000

Gemensamt/finansförvaltningen

5 900

Summa inklusive gemensamt

-4 756 803

-950
-9 000

41 500
-2 500

-4 690

3 000

33 000

0
-9 950

42 000

-52 257

2018 sänks internhyran till följd av ändrad redovisningsprincip för periodiskt underhåll, det medför ramminskning för nämnderna.

10 091

0 -4 834 320

3 580 -48 907

2 845
7 000
-10 000

* Kompensation sker för externa avtal samt för eventuell förändring av internpriser och internhyra.

** Se specifikation

0

-2 500 -30 156

43 000
-100 000

7 000

-104 100

8 500

8 500

-100 000 -4 892 575 12 080 -40 407

Bilaga till ramberäkning 2018
Justeringar av budget 2017
Integrerad
budget 2017

Indexuppräkning

Kapital
kostnads

Övriga

Justerad

justering

justeringar

budget 2017

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Externa
avtal

Summa indexuppräkning

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

-23 454

-23 454

-240 684

-240 684

0

TN

-174 137

-174 137

TN

BN

-17 701

-17 701

BN

0

MHN

-11 065

-11 065

MHN

0

-518

-518

-960

-960

KFN

-142 210

-142 210

KFN

-600

-600

BUN

-1 127 161

-1 127 161

-2 411

-2 411

GVN

-283 482

-283 482

BUN
GVN

-800

-800

SON

-1 257 542

-1 257 542

SON

-7 700

-7 700

HSN

-1 504 302

-1 504 302

HSN

-5 230

-5 230

-18 219

-18 219

Summa

-4 781 738

0

0

-4 781 738

Summa

Regionstyrelse/RSF*

10 035

10 035

Regionstyrelse/RSF

Teknisk nämnd/TKF

9 000

9 000

Teknisk nämnd/TKF

5 900

Gemensamt

Gemensamt
Totalt

*Avkastningskrav

5 900
-4 756 803

0

0

-4 756 803

Totalt

0
-4 690

-4 690

36 000

36 000
7 000

7 000
43 000

-4 690

-18 219

20 091

Ramberäkning 2018
Beslutat av regionstyrelsen 20170530
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2017

-4 781 738

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2017 som påverkar nämnderna:
lokaleffektivisering

10 000

avkastningskrav SF generellt

10 035

Sänkning av periodiskt underhåll under 2017

9 000

buffert för mottagning av asylsökande

-4 100

SUMMA BUDGET 2017 INKL GEMENSAMT

-4 756 803

JUSTERINGAR AV BUDGET 2017
Justering för kapitalkostnader (inv tom 170831)

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2017

-4 756 803

JUSTERING ENLIGT PLAN 2018-2019
BUN: hyra kulturskolan

-600

GVN: hyra gymnasieskola

-1 100

GVN: naturbruksgymnasiet

750

Finansförvaltningen: återställande av periodiskt underhåll

-9 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

RS: återställning tillfällig besparing IT

-2 500

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

KFN: besparing

5 000

BUN: besparing

6 000

GVN: besparing

3 000

Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

39 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-4 734

- färre barn på fritidshem

1 647

- färre barn förskolesklass

-144

- fler elever grundskola

2 063
Summa

-1 168

Summa

-1 059
-1 059

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-15 030

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-35 000

-52 257

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-518

Externa avtal TN

-960

Externa avtal KFN

-600

Externa avtal BUN

-2 411

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 700

Externa avtal HSN

-5 230
Summa

-18 219

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 500

Måltidsförsörjning
Summa

-1 190
-4 690

Interna priser - hyror
Sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service*

3 000

Sänkning av internhyra till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll**

33 000

Avkastningskrav fastighetsförvaltningen externa hyresgäster**

7 000
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

43 000

20 091

* RF 160620 § 90 samt RS 160602 § 121
** RF 170619 § xx

BESPARING
Barn- och utbildningsnämnden

6 500

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 000

Finansförvaltningen: återställande av besparing lokaler

-10 000

SUMMA BESPARING

-2 500

RAMTILLSKOTT
-1 800
-3 100

RS: Ramtillskott för bibehållande av näringslivsanslag
BUN: Ramtillskott hyra förskola Törneqvior
KFN: Hyra Kustateljén i Fårösund (filmkluster)

-500

SON: Generellt ramtillskott

-20 000

HSN: Socialpsykiatriskt team

-2 000

HSN: Statsbidrag avgiftsfri tandvård för unga

-800

HSN: Kompensation för kostnadsfri öppenvård

-200

ÖFN: Ramtillskott

-135

Valnämnden: Val 2018, engångsanslag

-1 621

SUMMA RAMTILLSKOTT

-30 156

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Ansvar för världsarvsfrågor*
RS: Värlsdsarvsamordnare

-594

BN: Världsarvsamordnare

594

* Beslut RF 2016-11-21 § 203

Summa

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-78 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-22 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-100 000

RAMBUDGET 2018

-4 892 575

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2019-2020 (jmf med budget 2018)
2019

2020

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

8 342

9 022

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

2 111

HSN, resursfördelningsmodell

-35 000

-70 000

SON, resursfördelningsmodell

-16 357

-38 140

-44 520

-97 007

Summa
Övrigt
Valnämnden

1 600

1 600

BUN: Justering av ram RS § xx

-1 000

-1 000

GVN: Justering av ram RS § xx

1 000

1 000

1 600

1 600

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

9 000

9 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

7 500

BN: besparing

1 500

1 500

Summa övrigt
Besparing

MHN: besparing

1 500

1 500

KFN: besparing

7 000

7 000

BUN: besparing

15 000

15 000

GVN: besparing

5 000

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

7 500

7 500

55 000

55 000

12 080

-40 407

8 694

10 941

ledning
Summa besparing

SUMMA RAMJUSTERING 2019-2020
* Består av:
- förskola
- fritidshem
- förskoleklass
- grundskola

-136

-390

654

1 909

-870

-3 438

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Simhall (förstudie)
Lokalinvesteringar
Västerhejde kök
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

2 100

2 600
300
2 200
1 200

2 100

2 100
1 500

2 100

2 100

1 200
2 100
1 300
7 600
2 900
550
3 000
650

6 300

3 300

15 450

1 500
2 800
4 850

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

2 000

2 000

2 000

000
200
000
200

2 000
4 000
2 000
1 000
20 000

1 000
14 000

500
13 500

2 200
500
23 700

26 600

25 400

33 050

20 450

25 800

2
2
1
18

0

3
8
8
2

000
000
000
000

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Investeringsram
Summa mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

8 600

8 600

15 000
23 600

15 000
23 600

250
250

250
250

500

500

8 600

8 600

8 600

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500
2 500
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

32 600

29 600

29 600

250
250
5 000
5 500

250
250

250
250

500

500

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Investeringsram
Summa avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

Budget 2018

4
10
2
5
5
54
5

000
000
000
000
000
745
000

3
110
5
24
40
4
3

500
000
000
000
000
000
000

275 245

Budget 2019

6
10
2
5
5
36
5
45

Plan 2020

000
000
000
000
000
445
000
000

1
2
5
10

000
000
000
000

000
000
000
000
000

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

Plan 2022

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

45 000

60 000

50 000

50 000

50 000

175 445

5 000
128 000

5 000
143 000

28 000

40 000
1 000
900
500
500

20 000
2 000

20 000
1 000

6 000
6 000

42 900

22 000

21 000

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
5 000

7 000

7 000

11 000

0

6 000
6 000

6
10
2
5
5

Plan 2021

2 500
2 000

20 000

250
6 250

3 000
4 000
15 500

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Budget 2018

Budget 2019

1 000
2 000
250

Plan 2020

2
2
9
4

Plan 2021

Plan 2022

000
000
000
000

2 000
2 000
9 000

2 000
2 000

700
7 000
7 700

2 000
5 250

17 000

13 000

4 000

Summa hamnar

27 700

11 500

32 500

20 000

11 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservkraft Visby lasarett
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
45 000
12 400
72 400

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

405 445
124 200
281 245

277 045
95 600
181 445

301 500
130 600
170 900

275 100
110 100
165 000

150 100
101 100
49 000

3 000

1 500
1 500

1 500

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
Lastväxlare, renovering stegbil
Investeringsram
Summa TN/SBF

4 700
1 000

2 000

3 000
3 000

6 000
6 000

8 700

5 000

1 500

800

800

800

800

800

1 200
2 000

800

800

800

800

Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Mätinstrument GIS
Summa BN/SBF
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

200

200

200

200

200

Fordon
Summa MHN/SBF

550
750

200

550
750

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

10 000

20 000

1 000
20 000

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola
Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss
Summa lokaler
IT-investeringar
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

10 000

1 000
2 000

2 000

2 000

2 000

18 000

2 000
3 000
21 000

12 500

28 000

29 000

120
500
900
300
4 230
100
100
50
700
7 000

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 550

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

50
700
7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar

7 500
500
8 000

2 000
2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

0

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

2 500
2 500

300
1 100
1 400

300
1 100
1 400

300
1 300
1 600

300
1 800
2 100

13 500

6 400

9 400

9 600

5 100

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar

1 500
1 500

1 100
1 100

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

Summa GVN/UAF

Socialnämnden
Investeringspott
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

22 000

22 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
Patientövervakningssystem
PCI
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Summa maskiner och inventarier

22 000

22 000

5 000

5 000

22 000

10 000
10 000
5 600
10 000

0

20 600

2 100
7 100

0

10 000

30 000
4 000

2 000
20 000
22 000

0

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Summa lokalinvesteringar

10 000

34 000

16 000
17 000
2 000
1 000
36 000

Summa HSN/HSF

42 000

56 000

78 600

51 100

22 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500
3 000

500

2 000

5 000

400
2 400

1 500

1 500

521 295

407 945

469 200

404 750

249 000

281 245
240 050
1 000

181 445
226 500
0

170 900
298 300
0

165 000
239 750
0

49 000
200 000
0

Kultur- och fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen
Investeringspott
Meröppet bibliotek
Konstgräsplan
Nytt boknings- och bidragssystem
Summa KFN/KFF

Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande
varav anslagsfinansierat
varav kryssningskaj

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

April 2017
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Styr- och planeringsförutsättningar 2018-2020
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2018-2020. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ekonomiska prognoser,
befolkningsprognosen och antaganden en bedömning av förutsättningarna och hur regionens
ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1. Ekonomiska förutsättningar
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen enligt
Vårpropositionen 2017 (inklusive kommentarer enligt SKL)

Tillväxten i världshandeln steg i slutet av 2016 och regeringen menar att det finns möjlighet till en
stark ekonomisk tillväxt i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. Dock menar man att
de nordiska länderna väntas ha fortsatt dämpad utveckling.
Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska
exporten förväntas växa snabbare 2017.
Regeringen bedömer i att den svenska tillväxten ska vara fortsatt hög 2017, men faller tillbaka
något 2018. Under 2019 väntas balans i ekonomin. Det finns osäkerheter i prognosen, en risk är
till exempel att den offentliga konsumtionen kan bli svagare än förväntad under 2017. Framförallt
skulle detta i så fall bero på rekryteringssvårigheter.
Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren. Utvecklingen beror framförallt på
att efterfrågan på de kommunala välfärdstjänsterna drivs av snabbt ökande antal barn och äldre.
Efterfrågan på välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Dock utgår regeringen i sin
prognos från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser vilket
gör att de prognostiserar att den offentliga konsumtionen trots allt kommer att minska totalt sett.
Det betyder att den kommunala konsumtionen anpassas i prognosen så att det kommunala
balanskravet uppfylls trots att den demografiska utvecklingen visar på ett annat scenario.
Utvecklingen på arbetsmarknaden väntas bli stark. Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara
fortsatt hög, framförallt i offentlig sektor.
Löneutvecklingen var dämpad 2016 och förväntas vara det även 2017. I kommunsektorn
förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bla som följd av lärarlönelyft, satsning på
undersköterskor samt svårigheter att rekrytera. Regeringen räknar därför med högre löneökningar
2018.
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Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2016–2020
2016
BNP

1

Arbetade timmar1
Arbetslöshet2
BNP-gap3

2017

2018

2019

2020

3,0

2,9

2,2

2,0

2,2

1,7

1,5

0,9

0,7

0,7

6,9

6,6

6,4

6,3

6,2

-0,1

0,5

0,4

0,1

0,0

Timlöner4

2,5

2,9

3,2

3,4

3,4

KPIF, årsgenomsnitt

1,4

1,7

1,7

1,9

2,0

44 300

44 800

45 500

46 200

47 200

0,9

0,3

0,6

1,4

2,1

41,6

39,5

37,3

34,7

31,4

Prisbasbelopp
Finansiellt sparande i off. sektor5
Konsoliderad bruttoskuld5
1

Kalenderkorrigerade. 2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP. 4Konjunkturlönestatistiken.
Andel av BNP.
Källa: 2017 års vårproposition.
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Regeringen förutsätter ungefär samma skatteunderlagsutveckling som SKL 2016 och en något
högre ökning än SKL:s aprilprognos avseende 2017. Åren därefter räknar regeringen med
snabbare ökning av arbetade timmar än SKL gör vilket innebär att deras prognos visar större
skatteunderlagstillväxt.
Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

SKL, april

5,0

4,4

4,0

3,5

3,6

22,2

Regeringen april

4,9

4,8

4,1

4,2

3,9

24,0

ESV april

5,4

4,6

3,8

3,8

3,8

23,3

SKL, februari

4,9

4,6

3,7

3,5

3,6

22,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Satsning på kommuner och landsting

De välfärdsmiljarder som regeringen beslutade om i budgeten för 2017 kommer att fördelas så
som tidigare beslutats. Dvs dels i kronor per invånare i det kommunala utjämningsanslaget, dels
med en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är
preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2018, oklart när
beslut fattas.
Fördelning av 10 miljarder till välfärden
År

Totalt, Generell fördelning,
miljoner kronor
mnkr

Modellberäknad
fördelning, mnkr

2017

10 000

3 000

7 000

2018

10 000

3 000

7 000

2019

10 000

5 000

5 000

2020

10 000

7 000

3 000

2021

10 000

10 000

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.
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Förslag enligt vårändringsbudgeten som berör kommuner och landsting 2017

Sammanställning gjord av SKL
Inga skarpa förslag finns om förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning utan
kommer i budgetpropositionen i höst. Det innebär att de uppgifter som kom i samband med
februarirapporten är oförändrade.
Förändringar i riktade statsbidrag enligt nedan:
 Förstärkning av den social barn- och ungdomsvården med 150 mnkr 2017
 Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella program i
gymnasieskolan, 500 mnkr 2017
 Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 mnkr 2017
 Förstärkning av klimatklivet, 500 mnkr 2017
 Ökade medel till förlossningsvården, 500 mnkr 2017
 Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa, 100 mnkr 2017
 Ökning av bidrag till läkemedelsförmånerna, 1,1 mdr 2017
Då dessa är riktade statsbidrag är det varje nämnds ansvar att informera sig om hur dessa medel
tilldelas och vilka villkor som gäller.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i april 2017 av budgetförutsättningar
för åren 2017-2020

Den starka tillväxten av skatteunderlaget som sågs under 2016 förväntas successivt avta fram till
2020. Huvudsaklig förklaring är att SKL inte räknar med att kommer att finnas utrymme för att
öka antal arbetade timmar när konjunkturtoppen passeras.
Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

SKL:s prognos i april avviker från februari genom att skatteunderlagets ökningstakt är
nedreviderad 2017 och uppreviderad 2018. Effekten för regionen av den nya prognosen visas
nedan i tabellen Skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 och i plankalkylen.
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Disponering av resultatutjämningsreserven

Region Gotland avsatte medel till resultatutjämningsreserv i samband med bokslutet 2013. Enligt
kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. Enligt regionens riktlinjer är det möjligt att använda reserven
om utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. En annan förutsättning är att medlen från RUR
ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
SKL:s nuvarande prognos visar att utvecklingen 2019 och 2020 i dagsläget ser ut att understiga
snittökningen.
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig ökning

5,1

4,4

4,0

3,5

3,6

Differens

1,1

0,3

0,1

–0,4

–0,4

Källa: Skatteverket och SKL.
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Skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020
I tabellen redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 för Region Gotland (enligt prognos i april 2017)
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

Egna skatteintäkter (33,60%)

3 762

3 873

4 001

4 136

Befolkningsutv

-20

-20

-20

-20

Slutavräkning

-18
3 853

3 981

4 116

Summa

3 724

Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning

678

700

725

751

Kostnadsutjämning

-143

-157

-159

-160

Strukturbidrag

76

77

78

79

Reglering

-1

-11

-16

-22

610

609

628

648

Inkomstutjämning

328

338

347

357

Kostnadsutjämning

36

40

43

44

Strukturbidrag

82

83

83

84

Reglering

-23

-28

-29

-32

Summa

423

433

444

453

Särskilt bidrag flyktingmottagande

21

21

15

9

LSS

-6

-2

-2

-2

132

150

150

150

4 904

5 064

5 216

5 374

Summa
Landsting

Fastighetsavgift
Totalt
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Plankalkyl 2018 - 2020, baserad på skatteprognos april 2017 och ny beräkning av
finansförvaltningens budget
(löpande priser, mnkr)

Reviderad
budget
2017

Kalkyl
2018

Kalkyl
2019

Kalkyl
2020

-4 607

-4 731

-4 862

-4 981

-4 782
284
-109
0
0

-4 777
284
-131
-36
-71

-4 771
284
-161
-72
-142

-4 771
284
-173
-108
-213

-235

-229

-229

-229

-4 842

-4 960

-5 091

-5 210

3. Skatteintäkter

3 724

3 853

3 981

4 116

4. Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
extra bidrag flykting
Övriga statsbidrag

1 180

1 211

1 235

1 258

604
423
21
132

607
433
21
150

626
444
15
150

646
453
9
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

6. Årets resultat innan
återställning av balanskrav

30

74

74

109

7. Återställning av balanskrav

-16

0

0

0

8. Årets resultat (förändring
av eget kapital)

14

74

74

109

1. Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2. Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5. Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

I plankalkylen har budgeten 2017 reviderats avseende intäkter enligt aprilprognosen.
Finansförvaltningen har också justerats utifrån nya förutsättningar om pensioner och finansiella
kostnader. Beslutad verksamhetsbudget är dock oförändrad enligt beslut i regionfullmäktige i
november 2016 (se Strategisk plan och budget 2017-2019).
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Simulerad plankalkyl 2018 - 2020, utifrån finansiellt mål, nämndernas äskanden och ny beräkning
personalkostnadsökningar
(löpande priser, mnkr)

Reviderad
budget
2017

Kalkyl
2018

Kalkyl
2019

Kalkyl
2020

-4 607

-4 772

-4 944

-5 103

-4 782
284
-109
0
0

-4 777
284
-131
-33
-115

-4 771
284
-161
-66
-230

-4 771
284
-172
-99
-345

-235

-245

-245

-245

-4 842

-5 017

-5 189

-5 348

3. Skatteintäkter

3 724

3 853

3 981

4 116

4. Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
extra bidrag flykting
Övriga statsbidrag

1 180

1 211

1 235

1 258

604
423
21
132

607
433
21
150

626
444
15
150

646
453
9
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

6. Årets resultat innan
återställning av balanskrav

30

17

-24

-29

7. Återställning av balanskrav

-16

0

0

0

8. Årets resultat (förändring
av eget kapital)

14

17

-24

-29

9. Finansiellt mål

94

94

94

94

-118

-123

1. Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2. Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5. Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

10. Nämndernas äskanden
11. Brist

70
-80

-147

Den simulerade plankalkylen utgår från Plankalkyl 2017-2020. Förändringar är markerade med
rött.
Simuleringen består av en förflyttning av 3 mnkr från prisökningsreserv till
personalkostnadsreserv pga att delar av tidigare serviceförvaltning nu är anslagsfinansierad. Den
innehåller också den nivå på personalkostnadsreserv som kommenteras i avsnitt 7. Regionen som
arbetsgivare. Budget för avskrivningar är ökad med anledning av de stora investeringsnivåerna
senaste åren. Dessutom finns nämndernas äskanden med.
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Befolkning, skatteintäkter och tillväxt

Skatteintäkter och generella statsbidrag påverkas i hög grad av antalet kommuninvånare. Om det
gäller ett större antal personer där åldrarna varierar är det rimligt att anta att intäktsförändringen
per person är densamma som genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag per invånare det vill
säga cirka 76 tkr per invånare för Gotland. Enligt Statistiska centralbyrån ökade antalet invånare
på Gotland med 612 personer 2016. Således påverkan på skatteintäkterna med drygt 46 mnkr. I
skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att befolkningen förändras som för riket i
genomsnitt. Därför justerar regionstyrelseförvaltningen prognosen för att justera för att Gotlands
befolkningsutveckling är lägre än riket i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till ungefär 1 procent per år de närmaste åren.
Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner 2026. Prognosen har reviderats ner eftersom de
stora flyktingströmmarna har avtagit. Prognosen uppfattas också som osäker med anledning av
att påverkan på invandring och utvandring till stor del beror på myndighetsbeslut. Om Gotland
ökade befolkningen i samma takt som riket skulle befolkningen på Gotland öka med cirka 580
invånare per år. Den utvecklingstakten ligger inte riktigt i nivå med den befolkningsutveckling
som eftersträvas för Gotland enligt Vision 2025 för Gotland. Dessutom har Gotland historiskt
inte legat på samma nivå som riket i snitt vilket gör att sannolikheten att nå 65 000 invånare 2025
verkar liten.
I visionen finns också ett mål att öka bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare till det
genomsnittliga värdet för riket, 427 tkr/invånare (2015). BRP per invånare för Gotland uppgick
år 2015 till ca 76 procent av genomsnittet för riket, något lägre än tidigare. Gotland ligger på
tredje plats från slutet bland länen med 326 tkr/invånare och Stockholm ligger högst med
606 tkr/invånare. Endast två län, Stockholm och Västra Götaland ligger över det genomsnittliga
värdet. Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster
i regionen och således till största delen beror på personalkostnadernas utveckling är det rimligt
anta att BRP per invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2016 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 87 procent av medelskattekraften för riket.
85 (av 290) kommuner har lägre skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland uppgår till 169
tkr. I riket varierar skattekraften mellan 142 tkr och 346 tkr. Medelskattekraften för riket uppgår
till 194 tkr.
Om Gotlands skattekraft skulle närma sig medelskattekraften så antas också BRP per invånare att
öka. Det skulle ge en större skatteintäkt för regionen.
Skatteintäkten är alltså beroende på antal invånare, skattekraft och BRP per invånare samt
skattesatsen. Påverkan på någon av dessa faktorer ökar eller minskar skatteintäkten.
Utdebitering

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för år 2017 till 33,60 procent (= procent av
skatteunderlaget). Den totala kommunala/regionala utdebiteringen 2017 varierar mellan
kommunerna inom intervallet 29,19 – 35,15 procent (inklusive landstingsskatt).
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År 2017 har 87 (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland. Den genomsnittliga
kommunala utdebiteringen i Sverige 2017 är 32,12 procent (2016 var den 32,10). Utdebiteringen
för Region Gotland är således 1,48 procentenheter högre än genomsnittet för riket. Om
utdebiteringen höjs med 1,00 procentenhet innebär detta ökade skatteintäkter med cirka 100
mnkr för Gotland.

2. Utgångsläge för Region Gotland
Budget 2018 och planåren 2019 – 2020

Budget 2018 ser i plankalkylen relativt bra ut (se sid 7), även 2019 och 2020 ser bra ut. Det
förutsätter att de beslutade besparingarna genomförs. Dessutom finns inga justeringar av
verksamhetens kostnader 2020 förutom personalkostnadsökningar och viss priskompensation.
Om man tittar på den simulerade plankalkylen som innehåller en mer realistisk
personalkostnadsreserv och en budgetnivå som stämmer med det finansiella målet ser det mer
problematiskt ut.
För att kunna hantera svängningar i verksamheten och intäkterna krävs en budgetnivå på minst
två procent av omsättningen (ca 94 mnkr) under förutsättning att nämnderna klarar sitt uppdrag
att ha ett resultat i balans. I diagram nedan visas hur planen framåt ser ut. Där finns också den
simulerade plankalkylen med.

Plan 2017 ‐ 2020
5500
5400
5300

Skatte‐ och bidragsintäkter plan

5200
5100

Nettokostnad plan (inkl
finansnetto)

5000
4900

Nettokostnad verksamhet inkl
finansnetto enligt simulerad
plankalkyl

4800
4700
4600
2017
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Omvärldsdag och dialogmöten

Regionens omvärldsdag och dialogmöten är delar i planeringsprocessen. På omvärldsdagen ges
olika aktuella inspel, det kan vara trender eller mer särskilda förutsättningar för regionen. Vid
dialogmötena får nämnderna och regionledningen en möjlighet att få en djupare kunskap både
om de övergripande förutsättningarna, men också nämndernas särskilda förutsättningar.
På omvärldsdagen i januari presenterades serviceutbudsutredningen och digitaliseringens
möjligheter. Det kom också två medarbetare från skolan som visade hur man använder sig av
digitala hjälpmedel i skolarbetet. Tanken med dagen var att väcka tankar om hur
förutsättningarna för den egna verksamheten kan kopplas till beslut om hur serviceutbudet ska se
ut samt digitaliseringens möjligheter.
I början av dagen påmindes också om de utmaningar och viktiga punkter som SKL:s analysgrupp
presenterade i januari 2016:
Region Gotlands utmaningar








Att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna och till förändringar i
befolkningssammansättningen. Om SKL:s prognos stämmer måste det till
strukturförändringarna i verksamheten.
Göra verkstad av ”Krisgruppens förslag”, återställa eventuellt balanskravsunderskott (2015)
och leva upp till era finansiella mål.
Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan RF, RS, nämnder samt mellan politik och tjänstemän
Skapa incitament för effektivisera verksamheten med fortsatt hög verksamhetsmässig kvalitet.
Våga förändra verksamhet.
Ändra gamla ovanor där budget inte hålls.

5 viktiga punkter







Skapa en gemensam bild av nuläget över parti- och förvaltningsgränser
Gör de finansiella målen heliga - om investeringsnivåer höjs såväl resultatmål samt mål för
finansiering av investeringar tänkas igenom.
Håll i arbetet med besparingar/effektiviseringar, glöm inte bort företagen.
Ta ett helhetsgrepp om ekonomin, gör budgeten skarp och anpassa den efter
befolkningsförändringar.
Fortsätt med arbetet med resultat och kvalitetsmätning och gör dem viktiga i uppföljningen.

Dialogmöten mellan regionledningen och alla nämnder/förvaltningar har genomförts.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnderna arbetar med årets besparingar. Det finns en
oro kring möjligheten att genomföra besparingar framåt, men också kring de stora administrativa
besparingar som genomförs centralt.
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Beslutade besparingar 2017-2019

För perioden 2017-2019 finns besparingar på sammanlagt 170 mnkr beslutade.
Nämnd/förvaltning
2017
2018
2019
Regionstyrelsen
27,0
17,0
9,0
Tekniska nämnden
8,0
10,5
8,5
Byggnadsnämnden
2,5
1,5
1,5
Miljö- och
1,5
1,5
1,5
hälsoskyddsnämnden
Kultur- och
3,0
5,0
7,0
fritidsnämnden
Barn- och
16,0
6,0
15,0
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
5,0
3,0
5,0
vuxenutbildningsnämnden
Ofördelat, besparing
0
7,5
7,5
intern service och
administration
Totalt
63,0
52,0
55,0

Totalt mnkr
53,0
20,0
5,5
4,5
15,0
37,0
13,0
15,0

170,0

3. Kostnads- och intäktsutveckling samt bokslut 2016
Bokslut 2016

Det ekonomiska resultatet 2016 är 82 mnkr, nämnderna har ett sammanlagt resultat på -31 mnkr.
I resultatet ingår reavinster med 29 mnkr från fastighetsförsäljningar. Efter justering av reavinster
enligt undantagsmöjlighet har regionen ett balanskravsresultat på 55 mnkr. Det innebär att det
kommande år återstår 16 mnkr att återställa av 2015 års negativa resultat.
De totala skulderna uppgår till 570 mnkr varav skulden i den skattefinansierade verksamheten
uppgår till 80 mnkr. Under året har 100 mnkr tagits upp i långfristigt lån för den affärsdrivande
verksamheten. Genomsnittsräntan på hela låneportföljen uppgick till 1,16 procent vid årsskiftet
2016/2017, vilket är lägre jämfört med föregående årsskifte. Anledningarna till att
genomsnittsräntan kunnat sänkas mycket är dels nyupplåning och omsättning av lån till väsentligt
lägre ränta, dels en omstrukturering av räntederivaten.
Investeringsvolymen 2016 var på historiskt hög nivå, 616 mnkr (433 mnkr 2015).
Det övergripande målet med pensionsförvaltningen är att matcha pensionsskulden med
tillgångsmassan i pensionsfonden och samtidigt kunna garantera en viss andel av utbetalningarna
vid varje givet tillfälle. Pensionsförvaltningens marknadsvärde uppgår till ca 167 mnkr vid
årsskiftet och under 2016 har inga ytterligare medel avsatts till fonden.
Ett positivt resultat är en förutsättning för att regionen ska ha en stabil ekonomi framåt.
Regionens resultat måste basera sig främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom de ramar
som finns samt lämnar ett överskott för att finansiera framtida satsningar.
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Resultaträkning 2016 och nämndernas utfall mot budget

Resultaträkning, mnkr

Rev. Budget

Bokslut

Prognos

Prognos

Delår 2

Delår 1

Verksamhetens intäkter *

4 100

1 403

4 179

4 100

Verksamhetens kostnader *

-8 529

-5 798

-8 636

-8 584

-225

-237

-235

-231

Verksamhetens nettokostnader

-4 654

-4 633

-4 692

-4 715

Skatteintäkter och bidrag

4 715

4 708

4 692

4 729

6

23

10

7

Finansiella kostnader

-35

-16

-18

-33

Årets resultat

32

82

-8

-12

Avskrivningar

Finansiella intäkter

*Ej rensat för interna intäkter och kostnader i prognoserna och i
budgeten

Bokslut 2016

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

Regionstyrelse

32

27

16

Tekniska nämnden

10

9

7

Budgetavvikelse netto, mnkr
Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1

1

0

Byggnadsnämnden

1

1

1

Kultur- och fritidsnämnden

2

1

2

Barn- och utbildningsnämnden

16

9

0

vuxenutbildningsnämnden

15

5

7

Socialnämnden

-25

-43

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-82

-80

-68

Summa

-31

-70

-60

Gymnasie- och

Bedömning av budgetåret 2017

Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 27 mnkr. Delårsrapport 1 pekar på en obalans i
nämnderna på totalt -47 mnkr. Det är två nämnder som prognostiserar underskott, hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden med -30 respektive -31 mnkr. Övriga nämnder förväntas
ha ett nollresultat eller överskott. Totalt prognostiseras ett resultat på 38 mnkr. Det är
finansförvaltningen som förväntas lämna ett stort överskott som väger upp nämndernas
underskott.
Prognosen för 2017 är allvarlig utifrån att nämnderna totalt sett inte förväntas gå ihop. Ett stabilt
ekonomiskt läge i Region Gotland måste utgå ifrån att nämnderna klarar sitt totala uppdrag inom
den budgetram som har avsatts. Viss avvikelse mellan nämnderna kan hanteras om totalen är
positiv.
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Kostnadsutvecklingen i jämförelse med mars 2016 är drygt 1,8 procent på nämnderna, samma
jämförelse mellan 2016 och 2015 visar på en nettokostnadsutveckling på -1 procent. Problemet är
inte en hög kostnadsutveckling utan nivån på kostnaderna.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till drygt 700
mnkr. Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla likviditetsmässigt utan att ta
upp ytterligare lån eller genom försäljning. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att se över
investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som överstiger regionens
möjlighet att egenfinansiera. Efter att de stora investeringarna i kryssningskaj och gymnasieskola
avslutas behöver den årliga nivån på skattefinansierade investeringar landa på en nivå runt 275
mnkr (se också under avsnitt 6. Finansförvaltning).
En fördjupning av aktuellt ekonomiskt läge finns i delårsrapport 1.
Kostnads- och intäktsanalys

Vid planeringen ger skatteintäkterna i huvudsak ramen för hur mycket kostnaderna får öka.
Utfallet ger ofta en annan bild vilket visas i nedanstående diagram.
Diagrammet nedan visar procentuell förändring av nettokostnader inkl finansnetto respektive
skatteintäkter och bidrag per år 2008-2016. Nästa diagram visar en indexerad utveckling för 20072020, fram till och med 2016 i form av verkligt utfall, 2017 och framåt enligt plan och även enligt
simulerad kostnadsutveckling på tre procent för 2018 till 2020. SKL räknar i sina
prisökningsberäkningar att både kommunverksamhet och landstingsverksamhet kommer att öka
minst 3 procent.

Procentuell skillnad år från år
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
Nettokostnad inkl finansnetto

15,0%

Skatte‐ och bidragintäkter

10,0%
5,0%
0,0%
‐5,0%
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Indexerad utveckling 2007‐2020
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Variationerna mellan åren är avsevärd. Mellan -1 till knappt 9 procent för nettokostnaderna och
cirka 0 till drygt 4 procent för skatteintäkterna. Totalt har nettokostnaderna och intäkterna ökat i
ungefär samma takt från 2007 till 2016, 28,6 respektive 28,3 procent.
Indexutvecklingen ser oroväckande ut i kalkylen. När den simulerade kostnadsutvecklingen läggs
in i diagrammet syns att skatte- och bidragsintäkter riskerar att inte räcka till.
Kostnadernas variation tyder på att dessa kan påverkas och att ekonomistyrningen därför har stor
betydelse. Det är också viktigt att ha en kostnadsbild som inte är beroende av tillfälliga intäkter.
De stora variationerna för skatteintäkterna tyder på ryckighet och svåra planeringsförutsättningar,
dock tyder de tre senaste åren på att samhällsekonomin stabiliseras. Den stora skillnaden mellan
2009 och 2010 beror främst på statligt konjunkturstöd. Utfallet 2014 innehåller både en
skattehöjning på 50 öre och förändring i utjämningsbidraget vilket påverkat Gotland positivt.
Från 2017 har det generella statsbidraget ökat med delar av regeringens välfärdsmiljarder.
Sammantaget visar alla analyser att det finns ett stort behov av att minska kostnadsnivån. Det är
viktigt att verksamheterna fortsätter att arbeta med det stora besparingspaketet på 170 mnkr fram
till 2019. Det ger något bättre förutsättningar för att kunna arbeta med utveckling framåt i den
takt som intäkterna ökar istället för att, såsom idag, enbart använda ökade intäkter för att täcka
underfinansierad verksamhet.

16

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

4. Demografi
Befolkningsutvecklingen under 2016

Under 2016 ökade folkmängden på Gotland med 612 personer, från 57 391 till 58 003 invånare.
Orsaken till den ökande befolkningen var ett flyttnetto på 744 personer och ett födelsenetto på
-132 personer.
Under året flyttade 2 851 personer till Gotland, vilket var 352 personer fler än 2015. Antalet
personer som flyttade från regionen minskade med 123 personer jämfört med året innan, från
2 230 till 2 107. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2016 var således 744
personer. Det föddes 509 barn under 2016, 18 fler än 2015. Antalet personer som avled var 641
vilket är 13 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda)
under året på -132 personer.
Tabell: Folkmängd och förändringskomponenter
1980

1990

2000

2016

Födda

650

929

519

509

Döda

626

696

663

641

24

233

-144

-132

Födelsenetto
Inflyttade

1 118

1 355

2 003

2 851

Utflyttade

1 059

1 324

1 975

2 107

Flyttnetto

59

31

28

744

Folkökning

83

264

-116

612

Folkmängd

55 346

57 108

57 313

58 003

Befolkningsutvecklingen under perioden 2017-2020

Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete gör ledningskontoret varje år prognos av den
framtida folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av
beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och som
redovisas i nämndernas strategiska planer.
Under perioden 2017-2020 beräknas folkmängden i regionen öka med 153 invånare, från 58 003
till 58 161 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 131 personer per år och födelsenettot
-92 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 39 personer per år. Tillväxten beräknas
under prognosperioden vara 0,3 procent, att jämföra med 4,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 2 348
personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 216 personer. Antalet barn som föds
förväntas vara 538 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till
630 personer. Fortfarande antas med andra ord flyttnettot vara positivt (och bli mer positivt)
medan födelsenettot med största sannolikhet kommer vara negativt (och bli mer negativt).
I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2016 och den
prognostiserade år 2017-2020. Av tabellen framgår att den största relativa minskningen beräknas
ske för åldersgrupperna 19-24 år. Den största relativa ökningen sker i åldersgrupperna 10-12 år
samt 80 år eller äldre.
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Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2017-2020
Åldersklass

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

0-5 år

3 427

3 420

3 389

3 393

3 377

-50

-1,4%

6-9 år

2 488

2 571

2 600

2 546

2 530

42

1,7%

10-12 år

1 752

1 792

1 819

1 893

1 987

235

13,4%

13-15 år

1 756

1 746

1 753

1 781

1 816

60

3,4%

16-18 år

1 687

1 755

1 780

1 801

1 788

101

6,0%

19-24 år

4 179

3 895

3 724

3 618

3 549

-630

-15,1%

25-44 år

12 547

12 503

12 463

12 316

12 220

-327

-2,6%

45-64 år

15 848

15 786

15 638

15 617

15 465

-383

-2,4%

65-79 år

10 804

11 044

11 280

11 353

11 503

699

6,5%

3 515

3 584

3 642

3 796

3 925

410

11,7%

58 003

58 096

58 089

58 113

58 161

158

0,3%

80 år eller äldre
SUMMA

I diagrammet nedan visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp1 med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2006 och en längre horisont framåt.
Samtliga åldersgrupper har vid 2016/2017 index 100. Värdena innan 2017 visar den procentuella
förändring som varit och värdena efter 2016 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att
åldersgruppen 80+ förväntas öka mest även på längre sikt.
Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2009-2016, prognos 2017-2026
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Prognos

Utfall

0

1-5 år

6-15 år

16-19 år

20-64 år

65-79 år

80+ år

Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena
är samma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är
delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att de parametrar som
påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
1

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december 2016 och den prognostiserade
för åren 2017-2020, uppdelat på delområdena. Av tabellen framgår att den största relativa
ökningen beräknas ske i delområdena Visby Norra/Södra. Den största relativa minskningen sker
i delområdet Sudret.
Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2017-2020
Delområde

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

Visby Norra

17 138

17 197

17 216

17 247

17 286

+148

+0,9 %

Visby Södra

14 020

14 086

14 120

14 155

14 191

+171

+1,2 %

Fårösund

3 335

3 330

3 324

3 320

3 319

-16

-0,5 %

Slite

4 974

4 978

4 976

4 975

4 977

+3

+0,1 %

Roma

6 802

6 807

6 801

6 798

6 797

-5

-0,1 %

Klinte

3 893

3 891

3 885

3 881

3 880

-13

-0,3 %

Sudret

7 841

7 807

7 768

7 736

7 712

-129

-1,6 %

58 003

58 096

58 089

58 113

58 161

158

0,3 %

SUMMA

I diagrammet nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2009 och en längre horisont framåt.
Samtliga delområden har vid 2016/2017 index 100. Värdena innan 2017 visar den procentuella
förändring som varit och värdena efter 2016 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att
både den förväntade ökningen i Visby Norra/Södra och minskningen i Sudret varit pågående
sedan tidigare, samt att övriga områden förväntas ligga kvar på samma nivå.
Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2009-2016, prognos 2017-2026
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I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2016 och den
prognostiserade år 2017-2020 för vart och ett av områdena, uppdelat i olika åldersklasser.
Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2017-2020, uppdelat på
ålder

Visby
Norra

Visby
Södra

Ålder/År

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

0-18 år

3 098

3 188

3 227

3 260

3 289

+191

+6,2 %

19-64 år

10 037

9 901

9 799

9 732

9 650

-387

-3,9 %

65+ år

4 003

4 108

4 190

4 255

4 347

+344

+8,6 %

0-18 år

3 050

3 085

3 095

3 108

3 136

+86

+2,8 %

19-64 år

8 010

7 981

7 943

7 897

7 836

-174

-2,2 %

65+ år

2 960

3 021

3 082

3 151

3 218

+258

+8,7 %

Fårösund

522

543

544

548

552

+30

+5,8 %

19-64 år

1 691

1 639

1 613

1 589

1 564

-127

-7,5 %

65+ år

1 122

1 148

1 167

1 184

1 203

+81

+7,3 %

Slite

0-18 år

961

971

970

972

972

+11

+1,1 %

19-64 år

2 757

2 722

2 682

2 659

2 651

-106

-3,9 %

65+ år

1 256

1 285

1 324

1 344

1 354

+98

+7,8 %

0-18 år

1 439

1 460

1 473

1 472

1 482

+43

+3,0 %

19-64 år

3 828

3 782

3 717

3 698

3 655

-173

-4,5 %

65+ år

1 535

1 565

1 612

1 627

1 660

+125

+8,2 %
+2,7 %

Roma

Klinte

Sudret
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0-18 år

778

789

790

792

799

+21

19-64 år

2 053

2 023

1 997

1 972

1 940

-113

-5,5 %

65+ år

1 062

1 079

1 097

1 117

1 140

+78

+7,4 %

0-18 år

1 262

1 249

1 244

1 262

1 269

+7

+0,5 %

19-64 år

4 198

4 136

4 073

4 004

3 939

-259

-6,2 %

65+ år

2 381

2 423

2 450

2 470

2 504

+123

+5,2 %

0-18 år
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Migration

På Gotland finns för närvarande (april 2017) cirka 470 asylsökande varav cirka 120 är
ensamkommande barn. Motsvarande siffror vid samma tidpunkt förra året var cirka 1 100 totalt
varav 250 ensamkommande barn. Länstalet för mottagande av nyanlända invandrare 2017 är 213
(var ursprungligen 277) anvisningsbara platser på Gotland. En uppskattning av antalet
självbosatta är 75 personer. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje
kommun tilldelas en viss andel i förhållande till totala antalet asylsökande barn. Med
utgångspunkt i Migrationsverkets prognos februari 2017 är en uppskattning att nya
ensamkommande barn under 2017 blir cirka 15.
Att prognostisera den framtida invandringen är alltid behäftat med stor osäkerhet. I dagens
situation är osäkerheten ännu större. Både antalet som söker asyl och antalet som får
uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut, såväl i Sverige som i andra länder och på EU-nivå,
och kan snabbt komma att ändras. Antalet asylsökande har dock minskat kraftigt sedan 2015
vilket också förändrat den senaste befolkningsprognosen.
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Befolkningsutveckling per delområde 2016 - 2026

Diagrammen nedan visar procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2009 och prognos till 2026. Samtliga
delområden har vid 2016/2017 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar
förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2016 - 2020.
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5. Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader för ett antal stora verksamhetsområden med andra
kommuner och landsting. En fördjupad analys görs till höstens budgetavstämning då
räkenskapssammandragen för föregående år finns tillgängliga. De kostnadsjämförelser som
redogörs för i det här avsnittet avser verksamhetsåret 2015 och har redovisats tidigare vid
budgetavstämningen i oktober 2016.
Avsikten med att redovisa kostnadsjämförelser i samband med budgetberedningen är att redovisa
ett diskussionsunderlag som bygger på faktiska utfall och jämförelser. För att veta om resurserna
utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg dels mellan olika år och dels mellan olika
kommuner och landsting.
Nytt för 2017 är att SKL delat in landets kommuner i nya kommungrupper. Den kommungrupp
som Gotland tillhörde, turism- och besöksnäringskommuner, finns inte längre. Gotland tillhör nu
kommungruppen ”Mindre stad/tätort”. I avsnittet ”Jämförelse med kommungrupp” är tabellen
uppdaterad med jämförelse mot den nya kommungruppen.
SKL genomförde en analys av Region Gotlands ekonomi och styrning i januari 2016.
Analysgruppen konstaterade bland annat att ”Den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och
LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det mycket stor skillnad, både i
procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total avvikelse meden
den procentuella avvikelsen inte är utmärkande”. Den slutsatsen stämmer fortfarande även
verksamhetsåret 2015. Avvikelsen är något högre både procentuellt och i belopp för hälso- och
sjukvården jämfört med 2014 men avvikelsen är inte lika hög som de andra
verksamhetsområdena. Avvikelserna för förskola och grundskola är bland de högsta i landet.
Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad
som placerar oss på 280:e plats av alla Sveriges kommuner. Största procentuella avvikelsen
noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg. Störst avvikelse i pengar har förskola och
grundskola.
SKL konstaterade också att:
 Även jämfört med liknande kommuner är regionens kostnadsläge högre inom de pedagogiska
verksamheterna (cirka 200 mnkr) och inom IFO. Även affärsverksamheten, politisk
verksamhet och kulturverksamhet har högre kostnader men är svåra att jämföra pga.
Gotlands regionansvar. Äldreomsorg och funktionshinder har lägre kostnader än liknande
kommuner (cirka 100 mnkr lägre)
 Kostnaderna för hälso- och sjukvård är höga. 10 procent högre kostnader totalt men samma
utveckling som genomsnittet. Höga kostnader inom somatisk vård och övrig hälso- och
sjukvård, låga kostnader för primärvård och psykiatri.
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Jämförelse med ny kommungrupp – Mindre stad/tätort

Sedan 2011 har Gotland tillhört kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner. SKL
ansvarar för att indelningen är aktuell och grupperingen har genom åren reviderats ungefär vart
femte år. Från och med 2017 gäller ny indelning. I den nya indelningen återfinns Gotland i
kommungruppen Mindre stad/tätort.
Den nya indelningen innebär en del genomgripande förändringar jämfört med 2011. Indelningen
utgår ifrån några få huvudvariabler baserade på storlek (antal invånare), täthet (antal invånare i den
största tätorten) och närhet (möjlighet till arbetspendling). Den nya indelningen är enligt SKL mer
renodlad än tidigare. Kriterierna bygger på antagande om vilka faktorer som kan ha betydelse för
en kommuns utvecklingsförutsättningar vad gäller boende och näringsliv. Antalet arbetstillfällen
och därmed möjlighet till bosättning, kompetensförsörjning och serviceutbud är korrelerat till
antal invånare i regionen/närområdet.
Grupperna ”Varuproducerande kommuner”, ”Glesbygdskommuner”, ”Kommuner i tätbefolkad
region” och ”Kommuner i glesbefolkad region” har utgått. Gruppen med kommuner som har en
betydande besöksnäring finns kvar men har en annan definition.
Den nya indelningen består av 9 kommungrupper som i sin tur är indelade i tre huvudgrupper.
Nya kommungrupper 2017 med definition
Huvudgrupp

Kommungrupp

Kort definition

A. Storstäder och
storstadsnära kommuner

A1. Storstäder

Minst 200 000 invånare i kommunens största
tätort

3

A2. Pendlingskommun nära
storstad

Minst 40 % utpendling till storstad eller
storstadsnära kommun

43

B3. Större stad

Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i
kommunens största tätort

21

B4. Pendlingskommun nära
större stad

Minst 40 % utpendling till större stad

52

B5. Lågpendlingskommun
nära större stad

Mindre än 40 % utpendling till större stad

35

C6. Mindre stad/tätort

Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i
kommunens största tätort

29

C7. Pendlingskommun nära
mindre stad/tätort

Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort

52

C8. Landsbygdskommun

Mindre än 15 000 invånare i kommunens största
tätort, lågt pendlingsmönster

40

C9. Landsbygdskommun med
besöksnäring

Landsbygdskommun med minst två kriterier för
besöksnäring, dvs. antal gästnätter, omsättning
inom detaljandel/hotell/restaurang i förhållande till
invånarantal

15

B. Större städer och
kommuner nära större stad

C. Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommuner

Antal

Den nya kommungruppsindelningen innebär att det inte längre är relevant att jämföra med den
gamla kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner. I tabellen nedan redovisas en
sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad för Region Gotland i
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jämförelse med den nya kommungruppen. För sjukvården jämförs precis som tidigare med ett
vägt medelvärde alla landsting.
Verksamhet

Gotland

Kommungrupp

Avvikelse
kr

Avvikelse
%

Merkostnad
Gotland 2015, ny
kommungrupp tkr

Merkostnad Gotland
2015, tkr turism- och
besöksnäringskommuner

Förskola kr/inskrivet
barn

151 336

134 948

16 388

12%

42 445

12 699

Grundskola kr/elev

118 228

98 860

19 368

20%

99 125

11 633

36 372

31 816

4 556

14%

11 203

-993

Gymnasium kr/elev

137 277

118 845

18 432

16%

31 685

-5 164

Äldreomsorg kr/inv.
65+

55 369

59 037

-3 668

-6%

-51 502

-134 049

Insatser för personer
med
funktionsnedsättning
kr/inv.

6 546

7 491

-945

-13%

-54 234

-10 043

IFO kr/inv.

4 332

3 632

700

19%

40 174

63 474

118 895

-62 444

Fritidshem kr/inskrivet
barn

Summa
Somatisk vård
kr/inv.*

15 856

13 239

2 617

20%

150,2

150,2

Primärvård kr/inv.*

3 816

4 150

-334

-8%

-19,2

-19,2

Psykiatri kr/inv.*

2 265

2 162

103

5%

5,9

5,9

627

574

53

9%

3,0

3,0

258 872

77 533

Tandvård kr/inv.*
Totalt

Slutsatser som kan dras av jämförelsen med den nya kommungruppen är att gruppens
medelvärde är mer likt rikets medelvärde vilket innebär att avvikelsen inom
utbildningsverksamheterna är hög, cirka 185 mnkr. Avvikelsen för äldreomsorgen är inte lika
markant men Gotlands kostnader är ändå drygt 50 mnkr lägre. Det är stor skillnad för
verksamheten som riktar sig till funktionsnedsatta där är Gotlands kostnader nu drygt 50 mnkr
lägre. Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är högre.
Vid den förra kommungruppsindelningen konstaterades att kommunerna i turism- och
besöksnäringsgruppen inte var riktigt relevanta att jämföra med eftersom de var så små och inte
alls hade samma förutsättningar som Gotland. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring den
här nya indelningen. Vissa av de kommuner som nu återfinns i gruppen ”Mindre stad/tätort” är
sådana som vi tidigare tittat lite närmare på bland annat Kalmar och Norrtälje. Det gör att det är
mer intressant, troligen kommer vi ändå att fortsätta göra jämförelser med ”liknande kommuner
och landsting”, åtminstone en tid framöver.
Jämförelse med liknande kommuner och landsting

De kommuner och landsting som benämns som strukturellt liknande kommuner/landsting är de
som är mest lika Gotland utifrån variablerna befolkningsstruktur och referenskostnad. Det
innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden.
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Jämförelsen visar en uppskattad merkostnad för utbildningsområdet på ca 185 mnkr.
Äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade har lägre faktisk kostnad är de liknande
kommunerna medan individ- och familjeomsorgen har en högre kostnad. Det läggs mer resurser
på den somatiska vården än ”liknande landsting” men mindre på primärvård.
Gotland
(kostnad, kr)

Kostnad hos strukturellt
liknande kommuner/
landsting

Avvikelse
(kr)

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland 2015,
mkr

Förskola kr/barn

151 336

137 935

13 401

10%

34,7

Grundskola kr/elev

118 228

99 720

18 508

19%

94,7

Fritidshem kr/barn

36 372

25 601

10 771

42%

26,5

Gymnasium kr/elev

132 277

113 859

18 418

16%

31,7

Verksamhet

Äldreomsorg kr/inv. 65+

55 369

59 439

-4 070

-7%

-57,2

Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.

6 546

6 820

-274

-4%

-15,7

IFO kr/inv.

4 332

3 721

611

16%

35,1

Nettokostnad
Somatisk vård kr/inv.

15 856

14 604

1 252

9%

71,8

Primärvård kr/inv.

3 816

4 330

-514

-12%

-29,5

Psykiatri kr/inv.

2 265

2 065

200

10%

11,5

627

638

-11

-2%

-0,6

Tandvård kr/inv.
SUMMA

203,0

Jämförelse med referenskostnad (tidigare strukturårsjusterad standardkostnad)

Den här tabellen visar den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive verksamhet i
jämförelse med referenskostnad. Referenskostnaden anger förväntad kostnad i en kommun givet
ålder, behov och produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet.
Förskola

FritidsHem

Grundskola

Gymnasieskola

Äldreomsorg

Individ- och
familjeomsorg

LSS

Hälsooch
sjukvård

Nettokostnad
Gotland kr/inv

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

27 652*

Referenskostnad
kr/inv

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

25 566

Skillnad kr/inv

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

2 086

Skillnad, mnkr

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

119,7

113,0

46,1

-3,9

48,0

-22,2

48,0

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

8,2

22,4

23,5

-0,6

26,1

-9,0

3,4

Skillnad, mnkr
2014
Avvikelse
procent
Avvikelse
procent 2014

93,6
28,5
27,9

39,7

*OBS nettokostnad hälso- och sjukvård exklusive tandvård eftersom inte tandvård ingår i utjämningssystemet
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Nedanstående diagram visar nettokostnadsavvikelse totalt exklusive LSS för alla Sveriges
kommuner. Gotland är stapeln vid den blåa pilen. Det är 10 kommuner som har en högre
avvikelse totalt. I jämförelsen ingår verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg.

Fakta om referenskostnad

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet
borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
I kostnadsutjämningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som ska korrigera för
strukturella skillnader. Beräkningen används för att utjämna förutsättningarna att finansiera
verksamheten mellan olika kommuner. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis
till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden för grundskola på antalet
individer i skolålder.
Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande
kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till
skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter. Referenskostnad kallades
tidigare för strukturårsjusterad standardkostnad.
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6. Finansförvaltning
Under finansförvaltningen redovisas regiongemensamma intäkter och kostnader. Intäkterna
består av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Även intäkter från försäljning
av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar redovisas här liksom finansiella intäkter. På
kostnadssidan återfinns arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och finansiella kostnader för bl.a.
låneskulden.
Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag beskrivs i avsnitt ”1. Ekonomiska förutsättningar”.
Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar består i huvudsak av bebyggda fastigheter och mark.
Exploateringstillgångar utgörs av mark som förädlats för att säljas.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar får enligt huvudregeln inte ingå i
balanskravsresultatet men om man kan visa att en försäljning av en anläggningstillgång innebär
god ekonomisk hushållning kan man tillämpa en undantagsregel som gör att sådana vinster får
ingå. Exempel är fastigheter som regionen säljer och där inte någon verksamhet längre bedrivs
och innebär att regionen slipper framtida fastighetsunderhåll och investeringar. Ett bra exempel
är gamla kulturskolan i innerstaden där hela vinsten skulle kunna ingå i balanskravsresultatet.
Markexploatering räknas som kommunal verksamhet och vinster från försäljning av exploaterad
mark får ingå i balanskravsresultatet i sin helhet, vilket är en stor fördel jämfört med försäljning
av anläggningstillgångar. Exploateringsmarken utgörs just nu framförallt av marken på yttre A7området.
Efterfrågan på byggbar mark i Visbyområdet är stor. Försäljningen av tomter av på yttre A7området har gått bra och genererat högre intäkter än väntat. När området är färdigexploaterat
kommer en slutredovisning att göras som visar alla inkomster och utgifter för exploateringen.
Den mark regionen äger på Visborgsområdet kan med fördel förädlas i egen regi på motsvarande
sätt som skett för yttre A7-området. En exploatering medför samtidigt investeringar infrastruktur
för gator, vägar, cykelbanor, vatten- och avlopp m.m. som försäljningsinkomsterna behöver
kunna täcka.
Vinster från försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar är svåra att
prognostisera och budgetera. Det är många olika parametrar som påverkar en försäljning.
Förutom efterfrågan och politiska beslut påverkas försäljningarna av bygglov och andra
myndighetsbeslut.
Vinster från försäljningar av främst fastigheter och mark har varierat mycket under den senaste
tioårsperioden, se tabellen nedan.
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Vinster från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar, mnkr

mnkr
Reavinster
Exploateringsvinster1
Summa
1

2007
77,3
0
77,3

2008
51,0
0
51,0

2009
41,8
0
41,8

2010
26,3
0
26,3

2011
28,5
0
28,5

2012 2013
22,8 127,9
0
0
22,8 127,9

2014
17,4
5,4
22,8

2015
12,3
3,3
15,6

2016
29,1
16,0
45,1

Från 2014 tillämpas exploateringsredovisning

På yttre A7-området finns tomter kvar att sälja. Det finns en osäkerhet kring tidpunkt för när
försäljning kommer att ske och hur stor vinsten kommer att bli. För exploateringsvinster föreslås
10 mnkr att upptas i budget 2018.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar kommande år är svåra att bedöma. Möjliga
försäljningar är mark på fastigheterna Järnvägen, Guldfisken och Brodösen. Vinster från
försäljning av anläggningstillgångar föreslås att 5 mnkr upptas i budget 2018.
Pensionskostnader och pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer god redovisningssed för
kommuner och landsting. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en
avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 770 mnkr och pensionsskulden i
ansvarsförbindelser uppgår till 2 442 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till
3 212 mnkr. I utredningen om en ny kommunal redovisningslag föreslås att hela skulden ska
redovisas i balansräkningen. Det skulle få stora konsekvenser för soliditet och pensionskostnader.
Beslut om en ny kommunal redovisningslag och när den ska träda ikraft har inte fattats ännu.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer med mer information om och när beslut om förändring
sker. Pensionsprognosen i beredningsunderlaget baseras på den befintliga blandmodellen.
Prognosunderlaget är framtaget av regionens pensionsadministratör KPA.
De totala pensionskostnaderna för 2017 prognostiseras till 347 mnkr, en ökning med 7 procent
jämfört med föregående år. Under perioden 2018-2020 beräknas de totala pensionskostnaderna
öka med 26 procent jämfört med 2017. För 2018 beräknas pensionskostnaderna uppgå till ca
370 mnkr. Kostnadsutvecklingen är högre för pensioner än för de direkta personalkostnader.
Pensionskostnaderna ökar successivt i takt med att antalet pensionsavgångar ökar de närmaste
åren. Pensionsutbetalningarna bedöms öka i snabbare takt fram till 2025 innan de börjar minska
igen. Pensionskostnader påverkas också av löneutvecklingen för de anställda, utveckling av
inflation och inkomstbasbelopp.
Pensionsskuldens storlek och utveckling påverkas i hög grad av den beräkningsmodell som
används och de dödlighetsantaganden som beräkningsmodellen utgår från. Beräkningsmodellen
har varit föremål för en översyn och från 2017 gäller den nya beräkningsmodellen (RIPS 17). Den
största skillnaden med den nya beräkningsmodellen är att en realräntemodell för fastställandet av
diskonteringsräntan införs. Modellförändringen innebär att diskonteringsräntan blir mer
trögrörlig jämfört med tidigare vilket är positivt. Diskonteringsräntan används för att
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nuvärdesberäkna pensionsskulden. En ändrad diskonteringsränta påverkar pensionsskulden
mycket. Med RIPS17 bedöms diskonteringsräntan inte behöva ändras de närmaste åren.
SKL har påbörjat en fördjupad översyn över de dödlighetsantaganden som ingår i
beräkningsmodellen. Om dödlighetsantagandena skulle ändras till följd av att livslängden
förväntas öka så skulle det innebära att pensionsskulden skulle öka ytterligare. Huruvida
dödlighetsantagandena kommer att ändras och vilka effekter det skulle få är för närvarande
okänt.
Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna utgörs av borgensavgifter, räntor, utdelningar samt i förekommande fall
vinster från pensionsmedelsplaceringarna. De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor
på lån och pensionsskuld samt bankavgifter. Finansnettot, finansiella intäkter minus finansiella
kostnader, har under en lång rad år varit negativt till följd av en stor låneskuld. Enda undantaget
var 2016 då ett litet positivt finansnetto uppnåddes till följd av vinster från
pensionsmedelsplaceringar i samband om omplaceringar. Låga räntekostnader på låneskulden
bidrog också.
Aktieutdelningen från dotterbolaget Gotlands Energi AB (Geab) har under en lång rad år fram
till 2015 utgjort den enskilt största finansiella intäkten. Från 2016 har Geab inte haft någon
utdelning. Anledningen är att kapitalet behövts till finansiering av stora investeringar. Den
uteblivna aktieutdelningen kan inte helt kompenseras av andra finansiella intäkter.
De finansiella kostnaderna har de senaste åren successivt minskat till följd av det gynnsamma
ränteläget. Sedan 2012 har de finansiella kostnaderna minskat från 56 mnkr till 16 mnkr.
Genomsnittsräntan har minskat från 3,75 procent till 1,16 procent. Låneskulden har under
motsvarande period minskat från 692 mnkr till 570 mnkr.
De stora investeringsutgifterna de senaste tre åren, sammanlagt 1 405 mnkr, har gjort att
låneskulden de senaste åren ökat från 375 mnkr 2014 till 570 mnkr d.v.s. en ökning med
195 mnkr. Även 2017 är den totala investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget mycket
hög, drygt 800 mnkr. Kortfristiga lån till rörlig ränta har därför tagits upp med 100 mnkr i
februari för att kunna finansiera investeringarna. Låneskulden uppgår för närvarande till 669
mnkr och genomsnittsräntan till rekordlåga 0,85 procent. Om de kortfristiga lånen på 100 mnkr
kan lösas beror på hur stora intäkterna från fastighetsförsäljningarna blir under 2017.
Lån med räntebindning utgör för närvarande 51 procent av låneskulden och resterande lån har
rörlig ränta. Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3M
Stibor ger en kostnadsökning med ca 3,3 mnkr/år. Den genomsnittliga räntebindningen är 3,4 år
och genomsnittliga kapitalbindningen är 2,5 år.
Riksbanken bedriver en fortsatt expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring
inflationsmålet på två procent. Riksbanken har successivt sänkt reporäntan och de senaste fem
åren och reporäntan befinner sig på historiskt låg nivå -0,5 procent sedan februari 2016.
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Riksbankens bedömer att långsamma höjningar inleds först i början av 2018. Enligt den senaste
prognosen når reporäntan noll procent först i slutet av 2018.
Reporäntan påverkar i första hand de korta räntorna. De långa räntorna påverkas mest av den
ekonomiska utvecklingen i omvärlden. I USA har ekonomin återhämtat sig och
konjunkturutsikterna är goda. Den amerikanska centralbanken har påbörjat en avveckling av sin
expansiva penningpolitik till följd av detta. Styrräntan har höjts och fler höjningar är att vänta. I
Europa går den ekonomiska återhämtningen långsammare men fler positiva signaler börja
komma. Den europeiska centralbanken bedriver alltjämt en fortsatt expansiv penningpolitik som
håller tillbaka räntorna. Flera av tillväxtländerna går mot ekonomiskt ljusare tider. Även de
nordiska länderna har en god ekonomisk utveckling. I andra vågskålen ligger den politiska
osäkerheten som ökat till följd av ny president i USA med en protektionistisk agenda och
kommande val i Europa som kan påverka frihandeln och den ekonomiska utvecklingen negativt.
Den sammantagna bedömningen är att de långa räntorna kommer att börja stiga något framöver
men att osäkerheten är stor om ränteutvecklingen framåt. Stigande långräntor kommer att ske
från historiskt låga nivåer. 5-årsräntan noteras till 0,3 procent och 10-årsräntan till 1,1 procent
(april 2017). Marknadens bedömning är att 5-årsräntan kommer att ha stigit till 1,1 procent om
två år.
Utvecklingen av regionens räntekostnader under planperioden beror inte bara på
ränteutvecklingen utan på hur låneskulden utvecklas. Låneskulden beror i sin tur på i vilken
utsträckning investeringsutgifterna kan finansieras med egna medel. De egna medlen utgörs av
driftresultatet, avskrivningar och avsättningar. Avskrivningar och avsättningar uppgår till ca 275
mnkr. Om regionens mål för det ekonomiska resultatet uppnås finns ytterligare ca 95 mnkr som
kan användas för finansiering av investeringar. Ytterligare ett sätt att finansiera investeringar är att
sälja tillgångar t.ex. fastigheter som inte längre används av regionens verksamheter.

7. Regionen som arbetsgivare
Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom flera områden. För att klara dem och nå
resultat är det avgörande att vi lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
medarbetarengagemang. Under den kommande tioårsperioden kommer ca 200 medarbetare gå i
pension varje år, därtill har vi bristyrken inom flera områden, besparingskrav och upplevd hög
arbetsbelastning. För att klara framtidens kompetensförsörjning behövs det ledare och
medarbetare med rätt kompetens som trivs, är engagerade, tar ansvar och har möjlighet att
utvecklas för att på bästa sätt. Medarbetarna som också är goda ambassadörer och som bidrar till
att stärka bilden av regionen som arbetsgivare.
Vi behöver säkerställa att vi har resurser för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
engagera medarbetare till Region Gotland.
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Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är som begrepp stort och innehåller många olika delar.
I grunden handlar det om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare dit man aktivt söker sig och där
man vill vara kvar och utvecklas. Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för att
kunna klara de uppdrag som åligger regionen.
Alla arbetsgivare på Gotland, såväl privata som offentliga, konkurrerar dagligen om att lyckas
behålla och rekrytera medarbetare och chefer. Många arbetsgivare strävar också efter att hålla sina
medarbetare och chefer anställningsbara genom att erbjuda kompetensutveckling och
karriärmöjligheter. Möjligheter till utveckling och arbetsvillkor i form av löner, jämställdhet,
arbetsmiljö och arbetstider utgör en grundförutsättning för att regionen ska kunna rekrytera och
behålla medarbetare.
Koncernledningen har tagit fram fyra områden vad gäller koncernstyrning att gemensamt
prioritera framåt; styrning, service, digitalisering och kompetensförsörjning. För att klara Region Gotlands
framtida kompetensförsörjningsbehov ska vi gemensamt arbeta med:






Rekryteringsutmaningar/attraktiv arbetsgivare
Lönebildning
Arbetsmiljö och hälsa
Ledarskap
Organisationskultur/stolthet

Rekryteringsutmaningar/attraktiv arbetsgivare

Region Gotland har stora rekryteringsutmaningar och arbetsgivarvarumärket behöver utvecklas
och synliggöras för att öka regionens attraktionskraft. Region Gotland ska vara en arbetsplats
som man aktivt söker sig till, är stolt över att jobba på och där vi är bra på att visa upp alla våra
olika arbetsuppgifter. Där vi använder vår kompetens rätt, kan erbjuda nya och förändrade
yrkesroller, samarbetar och delar på specialistkompetens samt erbjuder utbildningar som fyller på
erfarenheter och kompetens. Idag finns svårigheter att hitta rätt medarbetare, rekrytera, engagera
och utveckla dem så att de vill vara kvar. Behovet av rekrytering av nya medarbetare är stort och
en utmaning är att få kompetenta sökande. En övergripande kompetensförsörjningsplan med ett
antal aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare ska finnas.
Kompetensutveckling och kompetensväxling är avgörande för att dagens medarbetare skall
kunna bidra i framtiden. Det behöver tas höjd i budget för att kunna vidareutbilda redan
befintliga medarbetare inom olika områden för att kunna ställa om inför framtida behov samt
förhindra ytterligare brist på medarbetare. Detta kräver fortsatta insatser både inom den egna
organisationen och i samarbete med andra. Behov av utbildningsanställningar
(”bristyrkessatsningar”) finns vad gäller vidareutbildningar för sjuksköterskor inom hälso- och
sjukvårds- och socialförvaltningen samt för lärare inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. I dagsläget motsvarar behovet för dessa insatser ca tio miljoner per
år.
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I vissa lägen är tillfälliga anställningar en möjlighet till flexibilitet och effektivitet men allt oftare
blir dyra hyrlösningar enda sättet att tillsätta lediga tjänster. Hyrpersonal är en realitet bland läkare
och sjuksköterskor och en nationell trend är att det nu sprider sig in i kategorier som
socialsekreterare och lärare. Under 2017 har Region Gotland ställt sig bakom strategin
”oberoende av inhyrd personal” och en handlingsplan har tagits fram. Kostnader i samband med
detta behöver beaktas.
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att ha förutsättningar att på olika sätt visa
uppskattning för goda insatser och prestationer. Det bör vara ett mål för regionen att framåt ha
ekonomiskt utrymme för personalsociala aktiviteter och gåvor. Vi behöver också kunna erbjuda
heltider där det finns oönskade deltider.
Regionen finns på en större arbetsmarknad och relationen och samarbetet med övriga
arbetsgivare på Gotland är viktigt för att stärka arbetsmarknadsregionen som helhet. Även
samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland är en framgångsfaktor och att verka för att
yrkesinriktade högskoleutbildningar förläggs till Gotland.
Lönebildning

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen har löneökningarna de senaste åren i Region
Gotland legat på en låg nivå i jämförelse med riket. Detta märks bland annat i svårigheter med att
kunna rekrytera och behålla konkurrensutsatta yrkeskategorier och där besparingskrav har gått ut
över löneutvecklingen. Avgörande för kvaliteten är att lönebildningen kopplas tätt samman med
övrig budget- och verksamhetsplanering där förvaltningarna ansvarar för att ta fram mål för
önskad lönestruktur och identifierar behov av löneökningar som sedan finns med i budget.
I budgetförslaget för 2018 finns 71 mnkr (58+13) avsatt i den centrala budgeten för
personalkostnader. I denna summa ligger, i handlingsplanen för lönebildning 2017-2019, 13 mnkr
årligen för satsningar på jämställdhet och bristyrken. Förvaltningarna har identifierat och
kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet och enbart för att
möta behov för bristyrken skulle 33 mnkr behöva avsättas. Till det kommer behov av satsningar
utifrån jämställdhet på ytterligare 20 mnkr för att komma tillrätta med Region Gotlands
lönestruktur. För budget 2018 bör avsättas ytterligare minst 44 mnkr, dvs sammanlagt 115 mnkr,
för personalkostnadsökningar för att ge möjligheter att långsiktigt kunna arbeta både med en
löneutveckling mer i nivå med riket samt lönebildning framåt.
Att förändra lönestrukturer och skapa jämställda löner är ett långsiktigt arbete som kräver
uthållighet och en tydlig strategisk riktning. Målsättningen är att ha en lönestruktur med
jämställda löner som gör att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och därmed klara
kompetensförsörjningen. Inriktningen för Region Gotlands fortsatta lönebildningsarbete ska vara
att kunna motsvara löneökningstakten inom Sveriges övriga kommuner och landsting, men också
att kunna klara konkurrensen om arbetskraften lokalt i specifikt utsatta yrkesgrupper.
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Arbetsmiljö och hälsa

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang. Regionen behöver
göra systematiska insatser för att stärka arbetsmiljön och därmed bryta trenden av ökande
sjukfrånvaro. Idag är sjuktalet 5.9 procent för regionen totalt, men inom ett antal enheter är
sjuktalet över 10 procent. Vid de förvaltningar som har många enheter med höga sjuktal har en
kartläggning och analys gjorts under 2016. Inom de områden där medarbetarantalet är högt (över
25 medarbetare), med verksamheter som är geografiskt spridda och där chefen har begränsat
administrativt stöd, går det att se en koppling till höga sjuktal.
Region Gotland behöver ta fram aktiviteter både på organisatorisk (mindre chefsgrupper, se över
administrativt stöd mm), grupp- (stöd till chefer vid exempel konflikter) samt individnivå (rehab
och förebyggande insatser) för att kunna sänka sjuktalen och få en hållbar arbetsmiljö och hälsa.
Region Gotland behöver ta höjd i budget för att genomföra ovanstående insatser. Genom att
sänka Region Gotlands sjuktal från 5,9 till 4,6 procent skulle sjukfrånvarokostnaderna minska
med ca 28 mnkr.
Region Gotlands friskvårdspolicy och riktlinjer behöver även ses över för att bättre anpassas efter
behov både på grupp- och individnivå.
Ledarskap

Region Gotland behöver ta fram aktiviteter som stödjer ett hållbart ledarskap och där vi kan
rekrytera ledare som är trygga, tydliga, engagerade och inspirerande. Där vi aktivt arbetar med
den interna chefsförsörjningen som bland annat innebär att medarbetare kan växa in i
ledarskapet, där chefer kan göra intern karriär, har tydliga och väl kända uppdrag, känner sig
trygga och vågar vara modiga. Ledaruppdragen ska vara hållbara över tid.
Idag är det svårt att rekrytera chefer inom flera områden och en medveten strategi för intern
rörlighet och succession behöver tas fram. Chefernas uppdrag är omfattande med hög
arbetsbelastning och en oroande trend är ökande sjuktal och svårighet att få tid till att prioritera
bland annat egen ledarutveckling. Besparingskrav och arbetsbelastning gör det svårt för chefer att
utöva ”ett gott ledarskap”.
Chefsstödet behöver vara mer flexibelt, tillgängligt när det behövs och anpassat efter behov. Ett
digitalt beslutstödsverktyg behöver implementeras för att förenkla chefernas vardag och vara ett
komplement till övrigt administrativt stöd vad gäller att få fram bra statistik och analyser.
Erfarenheter visar att systematiskt arbete med personalplanering, arbetstidsmodeller, målstyrning
och IT-stöd ger goda möjligheter till positiva ekonomiska effekter. Forum för dialog och nätverk
samt erfarenhetsutbyte mellan cheferna behöver också utvecklas. Regionen behöver göra ett
aktivt arbete för att skapa rimliga förutsättningar för cheferna och skapa attraktiva ledaruppdrag
för framtiden.
Organisationskultur/stolthet

Region Gotland saknar en gemensam kultur som visar att vi är ett Region Gotland.
Uppfattningen är att organisationskulturen är svag och att arbetsgivarvarumärket kan stärkas
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inom flera områden. Det finns tre värdeord, men ingen gemensamt uttalad definition eller
hållning kring hur dessa ska levas. Samarbeten mellan enheter, avdelningar och förvaltningar kan
förbättras. Det finns få kanaler för att berätta om våra framgångar, att vara stolta över oss själva
och varandra. I undersökningar framkommer att många medarbetare inte vill rekommendera
andra att börja arbeta i Region Gotland.
En förutsättning för verksamhetens kvalitet är ett gott medarbetarskap. Fortsatt arbete behövs
för att stärka den gemensamma organisationskulturen. Kulturen ska utgå från den gemensamma
värdegrunden delaktighet, förtroende och omtanke. Vi behöver ta fram aktiviteter som strävar
mot en gemensam kultur, där våra värdeord är väl definierade och vi vet vilka beteenden som är
framgångsrika och att det genomsyrar organisationen. Där vi agerar som en arbetsgivare och alla
medarbetare känner stolthet och gemenskap oavsett var i organisationen man arbetar.
Mångfald och jämställdhet

Jämställdhet och mångfald är viktiga perspektiv för att klara den framtida
kompetensförsörjningen. Perspektiven skall genomsyra hela det personalstrategiska arbetet.
Inriktningen innebär bland annat att både kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid, ha
lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt att Region Gotland ska arbeta
för att motverka osakliga löneskillnader. Trots tidigare riktade insatser i löneöversynen finns
fortfarande skillnader mellan kvinnor och män.
Budget 2018

Vid beräkning av personalkostnadsökningar och kostnader för personalstrategiskt arbete framåt
behöver hänsyn tas till faktorerna ovan. Delar kan behöva finansieras centralt för att säkras i
genomförandet medan andra delar kan behöva beskrivas som tydliga krav för varje nämnd att
budgetera för inom sitt ansvarsområde.
Faktorer som bör beaktas i budgetarbetet för 2018:
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Behov för att komma tillrätta med lönestrukturer vad gäller brist och jämställdhet samt
löneökningar i nivå med övriga riket. En löneökning på 1 procent motsvarar ca 31
miljoner kronor. En ökning på 3 procent ger därmed behov av att avsätta ca 93 miljoner
kronor för löneökningar.
I dagsläget finns 71 mnkr (58+13) avsatt i den centrala budgeten för
personalkostnadsökningar. För att kunna arbeta långsiktigt med både en löneutveckling
mer i nivå med riket samt lönebildning framåt bör ytterligare 44 mnkr avsättas, dvs
sammanlagt 115 mnkr, för personalkostnadsökningar. Detta skulle också ta bort det
effektiviseringskrav som är en följd av avtal som överstiger avsatta budgetmedel.
Vad gäller brist och jämställdhet uppgår behovet till 53 miljoner (33 brist, 20
jämställdhet). I dagsläget finns 13 miljoner årligen i handlingsplan för lönebildning 20172019.
Se över verksamheter (chefsområden) som har fler än 25 medarbetare, är geografiskt
spridda och har litet administrativt stöd.
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Aktivt göra insatser (både före- och efterhjälpande insatser) för att komma åt höga
sjuktal.
Ta höjd för satsningar på utbildningsanställningar (10 mnkr) för sjuksköterskor och
lärare.
Göra aktiva insatser för att stärka Region Gotlands organisationskultur och
arbetsgivarvarumärke. Att vara attraktiv leder till större förmåga att också behålla
befintliga medarbetare. En för hög personalrörlighet är dyrbar. En nyrekrytering (annons,
rekrytering, introduktion) kostar ca 150 000 kr och sedan tillkommer kostnader för
effektivitetsförlust vid introduktion och upplärning mm. Hyrpersonal beräknas ofta till ca
dubbla kostnaden jämfört med egen personal.
Kompetensutveckling och kompetensväxling av befintliga medarbetare krävs för att klara
den framtida kompetensförsörjningen.
Upphandling av ett beslutstödsverktyg för chefer som i förlängningen kan underlätta för
cheferna. Att enkelt få fram statistik, kunna göra analyser, personalplanering och
bemanningsarbete kan ge stora ekonomiska effekter på sikt men kräver kompetens och
systemstöd.
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Driftbudget
a) Redan beslutade utökningar och besparingar (inarbetade i plankalkylen)
-betyder ökad ram och + betyder minskad ram

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 att nedanstående ramjusteringar ska genomföras 20182019. (Belopp i tkr jämfört med budget 2017, minustecken betyder att nämnden får pengar)
2018

2019

Personalkostnadsökningar

-71 000

-142 000

Prisökningsreserv

-36 000

-72 000

8 100

12 400

-1 059

-2 564

Resursfördelningsmodeller
BUN: förskola, grundskola, fritidshem
GVN: gymnasieskola
HSN: medicinskteknisk utveckling

-35 000

-70 000

SON: äldreomsorg

-17 962

-35 088

Övrigt
BUN: Kompensation hyra kulturskolan
GVN: Kompensation hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksgymnasiet

-600

-600

-1 100

-1 100

750

750

Besparing
RS

17 000

26 000

TN

7 500

15 000

TN: intern service

3 000

4 000

BN

1 500

3 000

MHN

1 500

3 000

KFN

5 000

12 000

BUN

6 000

21 000

GVN

3 000

8 000

Alla nämnder: besparing intern administration och ledning

7 500

15 000

Besparing lokaleffektivisering

10 000

10 000

Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen

10 035

10 035

Återställning av tillfällig prissänkning på IT tjänster från
regionstyrelseförvaltningen

-2 500

-2 500

-84 336

-185 667

Poster som påverkar nämnderna men är
budgeterade centralt (redan inräknade besparingar)

SUMMA RAMJUSTERINGAR ENLIGT PLAN 2018-2019

b) Justering av resursfördelningsmodeller till följd av nya demografiska antaganden

Efter nya antaganden om den demografiska utvecklingen (befolkningsprognos mars 2017)
föreslås följande förändringar. Alla belopp är förändringar utifrån 2017 års budget. (Belopp i tkr,
minustecken betyder att nämnden får pengar)

BUN: förskola
BUN: fritidshem
BUN: förskoleklass
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Behov
2018
-4 734

Skillnad
mot plan
-12 634

Behov
2019
3 960

Skillnad
mot plan
-4 440

Behov
2020
6 207

1 647

1 847

1 511

1 011

1 257

-144

1 656

510

-2 290

1 765
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BUN: grundskola
Summa BUN

GVN: gymnasieskola
SON: förändring äldre 65 år och uppåt

Summa

2 063

-137

1 193

493

-1 375

-1 168

-9 268

7 174

-5 226

7 854

-1 059

0

-2 564

0

1 052

-15 030

2 932

-31 387

3 701

-53 170

-17 257

-6 336

-26 777

-1 525

-44 264

Summan av behovet efter uppdatering av nya befolkningssiffror och vad som tidigare avsatts för
resursfördelningsmodeller är som synes i tabellen ovan totalt 6,3 mnkr 2018 och 1,5 mnkr 2018.
Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsförvaltningen används sedan 2010-01-01 en modell för fördelning av
budgetmedel som är helt anpassad till förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor”
Modellen rör förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Varje barn/elev genererar en
viss budgettilldelning (skolpeng). Modellen är baserad på prognostiserade demografiska
förändringar, sk elevströmmar inför varje budgetår. Sedan sker mätning av antalet barn/elever i
princip varje månad under året och ersättning utbetalas till resp. enhet.
Beskrivning av resursfördelningsmodellerna

I skolpengen ingår bidrag för
1. undervisning
2. lärverktyg
3. elevhälsa
4. måltider
5. lokalkostnader
6. intäkter
7. administration
8. mervärdesskatt
I förekommande fall utgår ersättning för modersmålsundervisning och extraordinära
stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp samt regionalt stöd till små skolenheter.
Förskola
Skolpengen utgår med olika belopp för barn mellan 1 och 2,5 år och äldre än 2,5 år. Beloppet per
barn i respektive åldersgrupp är lika oavsett närvarotid. Beloppet justeras för olika faktorer
exempelvis socioekonomiska.
Grundskola inkl förskoleklass
Skolpengen är ett bidrag per elev justerat för olika faktorer (socioekonomiska m.fl.). Antalet
elever på en skola genererar en viss budgettilldelning med olika tilldelning beroende på årskurs.
För små enheter belägna utanför Visby tätort utgår ett extra bidrag per elev, så kallat
landsbygdsstöd.
Fritidshem
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Från och med läsåret 2012/2013 utgår skolpeng med lika belopp för elev i förskoleklass till år 6.
Beloppet justeras för olika faktorer exempelvis socioekonomiska.
Flöden under perioden 2018-2020

Antal förskolebarn beräknas jämfört med 2017 minska till 2020. Andelen 1-5 åringar i förskola
beräknas till 96 procent av populationen. Barnunderlaget till fritidshemsverksamheten bedöms
minska något under planperioden till knappt 2 500 barn. 59,9 procent av barnen på Gotland
beräknas delta i fritidshemsverksamheten. Antalet barn i förskoleklass och grundskola väntas
totalt sett vara i princip oförändrat, något lägre i förskoleklass och något högre i grundskolan.
Tabellen nedan visar förändringen år 2018 och framåt utifrån hur många barn och elever som
man planerade för 2017 och som också kompenserats i resursfördelningsmodellen. Den
ekonomiska effekten blir att rätt anslag tillförs kommande år även om det faktiska antalet barn
inte stämmer med planeringen.
Tabell över årliga förändringar jmf med 2017 av antal deltagande barn utifrån planering för 2017.
Verksamhetsform

2017

2018

2019

2020

budget
Förskola

2 645

+39

-39

-59

Fritidshem

2 510

-60

-55

-46

613

1

-12

-35

5 298

-41

-25

+17

11 066

11 005

10 935

10 943

Förskoleklass
Grundskola
TOTALT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Programpengen baseras på genomsnittskostnaden per elev för de olika programmen. Det är stora
skillnader i kostnad per elev mellan de olika programmen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tar inför varje nytt kalenderår ett beslut om vilken programpeng som
gäller. För närvarande har vi en programpeng som ligger över riksprislistan.
Elevgruppen i gymnasieskolan på Gotland har minskat i flera år men har nu nått sin botten.
Elevvolymen kommer att vara i princip oförändrad de närmaste tio åren och i genomsnitt 560
elever per år kommer att påbörja sina gymnasiestudier på Gotland.
Tabell: antal elever i gymnasieskolan 2018-2020
2018

2019

2020

1 453

1 473

1 428

268

268

268

Kommunal skola, annan kommun

66

66

66

Fristående skola, annan kommun

56

58

58

1 843

1 865

1 820

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not
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I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.
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Socialnämnden

Hösten 2013 beslutades om att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorg som tillämpas
från budgetåret 2014.
Modellen bygger på befolkningsprognosen för personer 65+. Beräkningen av resursbehoven
grundas på kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig statistik och en viktning utifrån
resultatet från Kostnad per brukare (KPB). Resursbehovet speglar behovet utifrån de
demografiska förändringarna och redovisas i fasta priser. Lönekompensation tillkommer som
tidigare.
I beslutet om att införa en resursfördelningsmodell fanns en skrivning om att de ingående
värdena ska stämmas av en gång om året och de demografiska förändringarna ska beräknas.
Viktningen och nettokostnaden är oförändrade. Det som förändrats är antalet äldre i åldern 65 år
och uppåt.
I 2017 års budget för tillfördes 18,0 mnkr då antalet personer över 65 år beräknades öka med 304
personer jämfört med 2016. Nu när de definitiva befolkningssiffrorna för 2016 är redovisade och
en ny befolkningsprognos finns tillgänglig visar det sig att resursbehovet var något lägre vilket
innebär en reducering av budgetramen med 5,3 mnkr vid den definitiva avstämningen. Det totala
antalet äldre stämmer ganska bra med de prognoser som görs däremot kan beloppen skilja lite då
viktningen är olika beroende på ålder.
Tabell: antal personer 65 år och äldre
Antal

Beräknat Utfall
2016
2016

Planerat
2017

2017 ny Planerat 2018 ny
prognos 2018
prognos

Planerat 2019 ny
2020
2019
prognos

65-69

4 159

4 176

4 126

4 144

4 114

4 111

4 067

4 042

4 021

70-74

4 034

4 046

4 115

4 124

4 132

4 134

4 165

4 162

4 091

75-79

2 584

2 582

2 778

2 776

3 023

3 035

3 148

3 149

3 391

80-84

1 765

1 776

1 813

1 819

1 842

1 836

1 958

1 964

2 058

85-89

1 151

1 133

1 132

1 119

1 140

1 132

1 168

1 161

1 182

625

606

658

646

679

674

679

670

686

14 318

14 319

14 622

14 628

14 930

14 922

15 185

15 148

15 429

90+
Summa

Tabell: förändring resursbehov enl. befolkningsprognos mars 2017 (tkr)
(minusbelopp betyder ökade behov och plusbelopp betyder minskade behov)
Avstämning
Antal
2016
2017
2018

2019

2020

65-69

-88

165

170

356

108

70-74

-174

-1 134

-145

-407

1 032

75-79

63

-6 083

-8 121

-3 574

-7 588

80-84

-801

-3 133

-1 238

-9 325

-6 848

85-89

2 906

2 260

-2 098

-4 681

-3 390

90+

6 053

-12 744

-8 921

1 274

-5 098

7 958

-20 668

-20 353

-16 357

-21 783

Summa
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Tabell: resursbehov 2018 jämfört med det som tidigare avsatts i budget 2017 och plan 2018. Alla
belopp i tkr.
År
2016 efter def folkmängd

Resursbehov (tkr)
7 958

2017 ny prognos

-2 635

2018 ny prognos

-20 353

Beräknat behov av
budgettillskott 2018

-15 030

Avsatt i plan

17 962

Differens jämfört med det
som avsatts tidigare
(beloppet är 2,9 mnkr lägre
än det som avsatts i
planen)

2 932

Regionstyrelseförvaltningen förslår att 15,0 mnkr tillförs socialnämnden i budgeten 2018 samt att
justering sker med ovanstående belopp i planen för 2019-2020.
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c) Sammanfattning av nämndernas äskanden

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 106,3 mnkr för år 2018. Summan innehåller
kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov.
Justering resursfördelningsmodell BUN

9,3 enligt ovan

Justering resursfördelningsmodell SON

-2,9 enligt ovan

Justering resursfördelningsmodell GVN

0

RS/regionstyrelseförvaltningen

1,0

RS/regionstyrelseförvaltningen, externa avtal

0,5 se avsnitt d)

RS/regionstyrelseförvaltningen, internprishöjning

6,3 se avsnitt e)

TN/teknikförvaltningen

1,9

TN/teknikförvaltningen, internhyra

0 se avsnitt e)

TN/teknikförvaltningen, externa avtal

0,9 se avsnitt d)

TN/samhällsbyggnadsförvaltningen

0,1

TN/samhällsbyggnadsförvaltningen, externa avtal
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,07 se avsnitt d)
0
0,07

Kultur- och fritidsnämnden

5,0

Kultur- och fritidsnämnden, externa avtal

0,6 se avsnitt d)

Barn- och utbildningsnämnden

3,1

Barn- och utbildningsnämnden, externa avtal

2,4 se avsnitt d)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

0,6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, externa avtal

0,8 se avsnitt d)

Socialnämnden
Socialnämnden, externa avtal

50,5
7,7 se avsnitt d)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

7,8

Hälso- och sjukvårdsnämnden, externa avtal

8,7 se avsnitt d)

Patientnämnden

0

Överförmyndarnämnden

0,3

Valnämnden

1,6

Summa äskanden
Avsatta medel i plan för interna priser och externa avtal
Nettoäskande

106,3
-36
70,3

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen äskar 1 mnkr i ramökning.
För prishöjningar på tjänster som säljs internt se avsnitt e) Kompensation för höjning av interna
priser.
En ny europeisk förordning om dataskydd kommer att börja gälla som lag i Sverige från 25 maj
2018. Offentliga myndigheter får ett större uppdrag vilket inte bedöms klaras med befintliga
resurser. Resurstillskott på 1 mnkr äskas vilket motsvarar 1,0 tjänst, systemkostnader och
verksamhetskostnader.
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Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

I nedanstående tabell redovisas verksamhetsförändringarna översiktligt. Totala förslag med
verksamhetsförändringarna redovisas med 1 880 tkr.
Verksamhetsförändringar 2018

Offentliga toaletter
Ökad driftkostnad för exploatering A7‐området
Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg
Två nya tjänster kundtjänst
Total

Belopp, tkr

485
400
65
930
1 880

Planerat underhåll fastigheter
Inför 2018 kommer större delen av budgeten för planerat underhåll för fastigheter att flyttas från
driftbudgeten till investeringsbudgeten. Förändringen genomförs på grund av att nya
redovisningsprinciper för avskrivning av anläggningstillgångar införs, komponentavskrivning.
Förändringen redovisas i särskild tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivningar.
Offentliga toaletter
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för offentliga toaletter i Visby samt i ett antal tätorter
runt om på Gotland. De ingår i fastighetsförvaltningsavdelningens åtagande och finansieras via
anslag inom tekniska nämndens ram. År 2016 redovisas ett underskott med totalt 430 tkr, för att
få budgeten i balans med kostnaderna behövs ett ökat anslag med 485 tkr.
Ökad driftkostnad för exploatering A7-området
Exploatering av A7-området påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det
tekniska nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 tas totalt 400 tkr upp i
verksamhetsförändring. För gator beräknas ökade driftkostnader med 85 tkr, för gång- och
cykelvägar 35 tkr per år, för belysning 70 tkr per år, för skötsel av träd 220 tkr per år.
För parkskötsel beräknas driftkostnader år 2019.
De ökade driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från
markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och parkområden.
Ökade arealer för park och gator innebär ökade driftskostnader för tekniska nämnden.
Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg
Ökat anslag begärs med 65 tkr för att sköta vägar vid Visborg. Driftkostnaderna avser de vägar
som regionen övertagit i området.
Kundtjänst till skattefinansierad verksamhet
Teknikförvaltningens kundtjänstverksamhet är idag taxefinansierad i budgeten. Ett behov finns
inom den skattefinansierade verksamheten att inrätta två nya tjänster. För inrättande av två
tjänster inom teknikförvaltningens kundtjänst upptas 930 tkr. Kundtjänsten ska stödja enhet
mark- och stadsmiljö och kollektivtrafiken.
Verksamhetsförändringar hamnverksamheten
Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF och SBF för att ta fram ytterligare hamnar
som kan försäljas. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att ex planarbete
skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Exakt vilka hamnar som fyller dessa kriterier bedöms
kunna lämnas fram som beslutsunderlag till TN under 2017.
I och med att kryssningskajen blir klar till säsongen 2018 kommer kryssningsverksamheten till
huvuddel flytta dit och ha Copenhagen Malmö port, CMP, som huvudman. Det innebär att en
verksamhet som tidigare gett ett nettoöverskott i den skattefinansierade hamnverksamheten
minskar stort. Jämfört med tidigare år bedöms att nettoöverskottet på 500-1000 tkr årligen från
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kryssningsverksamheten kommer att försvinna. Mindre kryssningsfartyg kommer även
fortsättningsvis att angöra Visby inre hamn men det kommer inte påverka ovanstående i någon
större utsträckning.
Utvärdering av kalkutlastning från Klintehamns hamn kommer att ske under 2018 och då
kommer även slutsatser för framtida verksamhet att kunna dras. Bedömningen är att volymerna i
Klintehamn kommer att öka och i princip kommer hela volymen i miljödomen 375 Kton att
nyttjas vilket även borgar för ökade intäkter. Om vi med nuvarande hamntaxa antar att 100 Kton
kalksten kommer lastas ut årligen kan beroende på fartygsstorlek intäkten öka med 700-900 tkr.
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Ökade kapitalkostnader för räddningstjänsten beräknas med 121 tkr beräknat på 2016 års
investeringar.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader 2017

Belopp, tkr

Räddningstjänsten

121

Byggnadsnämnden

Inget äskande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Naturvårdsverket ställer krav på kommunerna att mäta halter av luftföroreningar i syfte att vis att
Sverige uppfyller miljökvalitetsnorm för luft (EU lagstiftning) Regionen har överskridit de
riktvärden som finns för små partiklar (pm10). Mätningarna ska göras på ett lämpligt ställe som
uppfyller ett antal kriterier. Då det inte finns egna lokaler i regionen på en sådan plats så hyrs
lokal av GEAB. Denna lokal är elcentral för hela Östercentrum och förvaltningens medarbetare
har inte behörighet att gå in i byggnaden. Det innebär att tjänsten köps via externt avtal, detta
medför en årlig kostnad på 70 tkr för enhet miljö och hälsoskydd.
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden äskar sammanlagt 5,0 mnkr år 2018.
Äskande, tkr

2018

2019

2020

Samverkansmodellen

3 780

800

800

Meröppna bibliotek**

100

200

300

A7 hallen - ökad hyra *

0

375

375

Nytt boknings- och bidragssystem**

0

0

50

Reinvestering av konstgräsplan
Rävhagen Visby**

0

350

350

300

300

300

50

50

50

500

500

500

Budget- och skuldrådgivning
Renovering och underhåll av konst
Filmkluster Kustateljén
Hyra Roma ungdomsgård
Summa

250

250

250

4 980

2 825

2 975

*Investeringen ligger i planen för 2018 och hyran ökar 2019. Korrigerat jämfört med kultur- och fritidsnämndens strategiska plan.
** Driftskonsekvenser av äskad investering

Samverkansmodellen

Institutionerna har äskat medel på sammanlagt 3,8 mnkr. 3 mnkr är engångsanslag och 800 tkr är
varaktigt.
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Engångsanslag 2018

Förstärkning 2018 och framåt

-

250

400

-

Gotlands länsbibliotek
Gotlandsmusiken
Länsteatern på Gotland

1 230

-

Gotlands museum

1 350

300

Film på Gotland
Summa

-

250

2 980

800

Gotlands länsbibliotek äskar 250 tkr för att utveckla arbetet med läs- och litteraturfrämjande
verksamhet som är ett nytt område i kulturplanen.
Gotlandsmusiken vill öka ambitionen vad gäller nätverksarbete i Östersjöregionen. Medel äskas
för konstnärligt utbyte med ensemble i Arsis i Estland. Vidare äskas medel för projektering och
genomförande av produktion samt turné i Sverige med Sondheim musikalen Frogs samt medel
för Sverigeturné i samarbete med två övriga professionella storband, Norrbotten Big Band och
Bohuslän Big Band.
Länsteatern äskar totalt 1,2 mnkr 2018 för att rusta upp publikplatser, teknik och
tillgänglighetsanpassa toaletter. Vidare äskas medel för inköp av lyftanordning till teatern, inköp
av kulturbuss som ska köra publik till föreställningar samt medel för att översätta
kommunikationsmaterial till andra språk.
Gotlands museum äskar 450 tkr för att arbeta med digital tillgänglighet genom audioguider på
museet. 600 tkr äskas för att påbörja ny basutställning om förhistoria dvs stenålder till vikingatid.
600 tkr äskas för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Konstmuseet samt ny 50 % tjänst
som konstpedagog.
Film på Gotland behöver förstärkas med en 50 % tjänst som filmkommissionär vilket motsvarar
250 tkr.
Budget och skuldrådgivning

Utökning av budget och skuldrådgivningen med 0,5 tjänst motsvarande 300 tkr.
Renovering och underhåll av konsten i Världsarvet

Utökad budget med 50 tkr för att bevaka den offentliga konsten i Världsarvet.
Filmkluster Kustateljén Fårösund

Då Gotlands Filmfond har dragit sig ur verksamheten finns ingen finansiering för den del av
hyran för Kustateljén som Gotlands Filmfond betalade. För att möjliggöra en fortsättning av
verksamheten i Kustateljén utan att behöva finansiera verksamheten med projektmedel behövs
en ramförstärkning på 500 tkr.
Hyra ungdomsgård Roma

Ungdomsgården i Roma kommer under 2017 att samlokaliseras med biblioteket i Roma. Medel
äskas som kompensation för ökad hyra med 250 tkr.
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Barn- och utbildningsnämnden

Enligt den senaste befolkningsprognosen är behovet av tillskott år 2018 via
resursfördelningsmodellen 9,3 mnkr högre än det som avsatts i planen. Se punkt b) ovan. Utöver
detta äskar nämnden om en ökad budgetram med 3,1 mnkr år 2018.
Äskande (tkr)

2018

2019

2020

Lokalkostnad förskola Törnekvior*

3 120

3 120

3 120

-

1 600

1 600

3 120

4 720

4 720

Lokalkostnader övrigt
SUMMA

*Lokalkostnader är beräknade som schablon på 8 procent av investerat kapital inklusive internränta på 2 procent.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal som beskrivs under punkt
b och d, äskar nämnden om ramtillskott på 0,6 mnkr 2018.
Äskande (tkr)

2018

2019

2020

Lokalkostnader Folkhögskola

600

1 200

1 200

SUMMA

600

1 200

1 200

Socialnämnden

Socialnämnden äskar 50,5 mnkr för att nå en ekonomi i balans. I beloppet ingår inte
kompensation för resursfördelningsmodell, personalkostnadsökningar och externa avtal.
Nämnden äskar även särskilda medel för att lönesatsningar inom utpekade bristyrken.
Äskanden drift, tkr

Verksamhet

Barn‐ och ungdomsvården
Beroendevården
Ensamkommande flyktingbarn
LSS‐verksamhet
Projektering av lokaler
Socialpsykiatriskt team med hälso‐ och sjukvården
Summa

IFO
IFO
IFO, BEU
LSS
LSS, äldreomsorg
IFO

Särskilda bristyrken löneökningar

Samtliga

2018
30 000
4 000
10 000
4 000
1 000
1 500
50 500
4 200

Enligt socialnämnden finns det en obalans mellan behov och resurser för barn- och
ungdomsvården, beroendevården och LSS-verksamheten. Obalansen har funnits i många år och
beror på att behovet och kostnaderna ökat.
Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har ökat kraftigt, från 90 mnkr till 133 mnkr på fem
år. Detta avser framför allt kostnader för externa placeringar som ökat från 25 mnkr 2012 till 56
mnkr 2016, en ökning med 124 procent. Ökningen mellan 2015 och 2016 var 33 procent.
Underskottet mot budget uppgick till -43 mnkr 2016. Nämnden arbetar med ett flertal åtgärder
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för att minska antalet placeringar bl.a. förstärkning av familjehemsorganisationen, ett
utredningshem i egen regi och det socialpsykiatriska teamet. Trots insatserna bedömer nämnden
att gapet mellan budget och utfall inte kan överbryggas enbart med de åtgärder som vidtagits.
Ett socialpsykiatriskt team med hälso- och sjukvården har bedrivits i projektform i tre år med
delvis finansiering av statliga PRIO-medel. Syftet med teamet är att minska antalet placeringar av
barn och ungdomar. Teamet har haft ett gott resultat och genom färre placeringar av barn och
unga kan även kostnaderna för placeringar hållas tillbaka vilket påverkar socialnämndens
ekonomi positivt. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är ca 2,5 mnkr per år.
Socialnämnden har finansierat med 1,2 mnkr , hälso- och sjukvårdsnämnden med 0,5 mnkr och
den statliga finansieringen ca 0,8 mnkr. Den statliga finansieringen upphör från 2018. För att
kunna fortsätta verksamheten äskar socialnämnden 1,5 mnkr.
För ensamkommande flyktingbarn äskar socialnämnden 10 mnkr då ersättningarna sänks
betydligt från juli 2017samtidigt som regelverket förändras. Förvaltningen arbetar intensivt med
att omstrukturera verksamheten och sänka kostnaderna men befarar trots detta ett stort
underskott då ersättningarna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna.
Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare inom beroendevården varierar år från år,
bland annat beroende på inflöde av droger, men utfallet överstiger budget. Behovet av LSSverksamhet ökar sakta för varje år och ytterligare 4 mnkr behöver tillföras för att få rimliga
ekonomiska förutsättningar.
Driftmedel för projektering av en ny gruppbostad 2018 äskas med 1 mnkr.
För att kunna lyckas med kompetensförsörjningen behöver förvaltningen höja löner för vissa
bristyrken och då behövs tillskott av medel. Idag används allt mer kostsam hyrpersonal vad gäller
sjuksköterskor och socionomer med ökade kostnader som följd. Användandet av hyrpersonal
leder också till en försämrad personalkontinuitet som är negativt för brukarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 7,8 mnkr. I beloppen ingår inte kompensation för externa
avtal, personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt svårrekryterade yrkesgrupper
utifrån genomförd lönekartläggning.
Tabellen är justerad mot nämndens strategiska plan såtillvida att den innehåller nettoeffekter,
medan nämnden har beskrivit bruttoeffekten.
Äskanden drift, mnkr

2018

Justering av resursfördelningsmodell

2,6

Ytterligare kompensation för kostnadsfri öppenvård

0,2

Höjd åldersgräns för fri tandvård

1,6

Hyreshöjning pga investering i reservkraft

1,4

Socialpsykiatriskt team

2,0

Summa

7,8
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Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att bli ersatt enligt resursfördelningsmodell, 2,5 procents
nettokostnadsutveckling vilket motsvarar 37,6 miljoner. I planen för 2018 finns redan avsatt 35
mnkr, mellanskillnaden 2,6 upptas i tabellen ovan.
För den satsning på sjukvård för äldre som genomförts under 2017, kostnadsfri öppen hälso- och
sjukvård för personer 85 år och äldre har hälso- och sjukvården blivit kompenserad med 1,2
miljoner, vilket motsvarar den ersättning som Region Gotland erhållit från staten. Vid en närmare
analys är inkomstbortfallet för hälso- och sjukvårdsnämnden ca 1,4 miljoner. Nämnden begär
inför 2018 att kompenseras med mellanskillnaden.
Den statliga satsningen på kostnadsfri tandvård för unga fortsätter 2018 då åldersgränsen höjs till
23 år. Nämnden begär kompensation med 1,6 mnkr för detta vilket motsvarar det statsbidrag
Regionen tilldelas för denna satsning.
Nämnden har gjort investering i reservkraft till Visby lasarett för ca 20 mnkr. Hyreskostnaden
kommer att öka med 1,4 mnkr från 2018. Nämnden begär kompensation för den ökade
hyreskostnaden med samma belopp..
Ett socialpsykiatriskt team med socialnämnden har bedrivits i projektform i tre år med delvis
finansiering av statliga PRIO-medel. Syftet med teamet är att minska antalet placeringar av barn
och ungdomar. Teamet har haft ett gott resultat och genom färre placeringar av barn och unga
kan även kostnaderna för placeringar hållas tillbaka vilket påverkar socialnämndens ekonomi
positivt. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är ca 2,5 mnkr per år. Socialnämnden har
finansierat med 1,2 mnkr , hälso- och sjukvårdsnämnden med 0,5 mnkr och den statliga
finansieringen ca 0,8 mnkr. Den statliga finansieringen upphör från 2018. För att kunna fortsätta
verksamheten äskar hälso- och sjukvårdsnämnden 2,0 mnkr.
Nämnden bedömer att det är nödvändigt att avsättning av extra medel för särskilt svårrekryterade
grupper görs utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra landsting/regioner.
Patientnämnden

Patientnämnderna kommer med största sannolikhet att få utökat uppdrag från 2018-01-01. Det är
resultatet av den översyn av klagomålshanteringen som gjorts. Anledningen till översynen är att
klagomålssystemet upplevs som otydligt av patienterna.
I klagomålsutredningen nämns ett statsbidrag på cirka 700 000 per mindre patientnämnd. Detta
statsbidrag är endast avsett att täcka de merkostnader som de nytillförda uppgifterna medför.
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens kansli består idag av 3,75 handläggare. Med den höga
arbetsbelastningen i åtanke ser nämnden ett behov framåt att utöka antalet tjänster från 3,75 till 4.
En sådan utökning beräknas kosta 135 000 kr/år. För att få medarbetare som stannar kvar och
utvecklar verksamheten vid kansliet krävs en höjning av kompensation på 120 000 kr/år för
lönejusteringar. Likaså har kansliet behov av kompensation om 50 000 kr/år för
vikarie/tidsbegränsad anställning under vissa perioder under året.
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Valnämnden

Allmänna val ska genomföras i september 2018. Valnämnden äskar anslag på 1 621 000 kronor
för att genomföra valet. Valnämnden önskar också få höjt anslaget som utgår årsvis mellan valen
från 62 000 kronor till 80 000 kronor med start 2020.
d) Externa avtal
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Begär 526 tkr för externa avtal.
Avtal eller motsvarande, tkr

2018

Partistöd

2019

2020

78

78

78

Porto

300

300

300

Div. medlemskap

107

107

107

41

41

41

526

526

526

Ekonomisystem
SUMMA

Anslaget för partistöd kommer för 2018 enligt gällande regler att öka med 78 tkr beroende på att
prisbasbeloppet höjts. Region Gotlands portokostnader har ökat de senaste åren vilket både
beror på pris och volym. Prisökningsdelen uppgår till 300 tkr. Arbete pågår för att få ner
volymerna av post. Medlemsavgifter och vissa avtal såsom avgift till SKL kommer att öka med
107 tkr. Avtalet för ekonomisystemet Visma räknas upp enligt index SNI AKI J vilket motsvarar
41 tkr.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande
externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Externa avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Externa avtal ÅVC
Total kompensation

Budgeterad
Kostnad 2017, tkr
50 550
22 974
6 000
3 852

Index, %

Kompensation, tkr

6,0
6,0
7,3
-

390
100
436
0
926

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för kollektivtrafiken vilket regleras med index . Regionens
kostnader uppgick till 52 753 för år 2016. Kollektivtrafiken betalar 4 stycken indexfakturor årligen
och prisjämförelser har gjorts mellan 2015 och 2016. Kostnadsökningen visar på en utveckling på
6 procent vilket skulle motsvara en ökning för helår på ca 390 tkr. Kompensation begäres med
390 tkr inför 2018.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 100 tkr upp vilket motsvarar 2016 års
indexkostnad
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt
transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa
tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med
436 tkr för år 2018 vilket begäres i ökat anslag.
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Teknikförvaltningen har ett externt avtal för skötsel av fem återvinningscentraler. I avtalet som
kostar 4 051 tkr per år finns det också indexreglering med genom arbetskraftsindex. Ingen
kompensation sökes för 2018 då kostnaderna sjunker mellan år 2015 och 2016.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 926 tkr.
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Externa avtal regleras med index
under pågående verksamhetsår. Kompensation för 2018 är beräknad och redovisas i
nedanstående tabell.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Total kompensation

Budgeterad
Kostnad 2017, tkr
1 030

Kompensation år 2018, tkr
70
70

Kompensation för externa avtal begärs med 70 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden

Begär 0,6 mnkr för externa avtal.
Indexuppräkning för externa utförare inklusive institutionerna äskas. För länsinstitutionerna som
omfattas av kultursamverkansmodellen och de internationella konstnärsresidenserna motsvarar
en uppräkning med 2 procent 438 tkr och 2 procent för drift av föreningsdrivna anläggningar
motsvarar 162 tkr. Detta blir sammanlagt 600 tkr.
Belopp

Uppräkning

7 756

155

449

9

Länsmusiken

6 246

125

Länsteatern (exklusive lokalhyra)

3 178

64

Länsbiblioteket

799

16

Film på Gotland

795

16

Danskonsulent

167

3

Östersjöns författar- och översättarcentrum

430

9

Baltic Art Center

600

12

1 050

21

400

8

1305

26

Köp av verksamhet, idrottsanläggningar

1 621

32

Föreningsdrivna anläggningar

5 221

104

30 017

600

Länsmuseet
Länsmuseet – konsthanteraren

Visby internationella tonsättarcentrum
Bergmancenter
Gotlands idrottsförbund

SUMMA
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Barn- och utbildningsnämnden

Begär 2,4 mnkr för externa avtal.
Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem,
skolverksamhet oavsett kommunal eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att
bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även fristående huvudman. Löneutvecklingen har i nedanstående tabell beräknats
till 2 procent 2018-2020 och övriga indexantaganden med 1 procent per år.
Skolskjutsavtalen regleras årligen. Index uppskattas till 1,0 procent.
Omslutning,
tkr

Ökning

Ökning

Ökning

2018, tkr

2019, tkr

2020, tkr

Köp av huvudverksamhet från


fristående förskolor

48 852



fristående fritidshem

8 336



fristående förskoleklass

2 591



fristående grundskolor

36 759

Köp av stödverksamhet (skolskjutsar) indexuppräkningar

43 352

Summa

1 977

1 949

1 946

434

434

434

2 411

2 383

2 380

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begär 0,8 mnkr för externa avtal.
Externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2017 finns inte. Den fristående skolan skall
dock ersättas för de ökade eller tillkommande kostnader som uppstår för den kommunala skolan
i budget 2017 vilket ger effekter som liknar avtal. Rampåverkan uppskattas till 0,8 mnkr.
Socialnämnden

Socialnämnden begär 7,7 mnkr för indexuppräkning av externa avtal.
Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är 374 mnkr 2016. Delar av ökningen rör äldreomsorgen som kompenseras via
resursfördelningsmodellen. De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med
omsorgsprisindex, OPI, som tas fram av SKL. Ett fast OPI blir inte klart förrän i april eller maj.
Prisökningen antas vara 2 procent 2018.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 8,7 mnkr för externa avtal.
Nämnden har i sitt underlag tagit med både beräknad indexhöjning och beräknad volymökning
enligt nedan.
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Avtal

Omslutning
(tkr)

Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, Saab
Security)

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

Kompensation
2018(tkr)

SOS =0% t o m 2018
Övriga 4% på 467’

+0%

19

Privata vårdgivare enl
nationella taxan. Läkare
och sjukgymn.

6,385 Mkr

2% (styrs av förhandling
SKL)

-5%

0

Privata vårdgivare enl
avtal (sjukgymnastik,
psykoterapi, fotvård)

2,24

2%

+/- 0

50

Njursjukvård (Diaverum)

17,7

80% av AKI kol M-O majmaj

+2% (vägt: ÖV o TX
+4%, PD oHD 0%)

Privat primärvård (Ptj,
Unicare)

29,6

2%

+2% (Ökn
listningspoäng pga
alder mm)

1184

Ambulans (Falck)

31,1

90% av VPI 2,2

Ambulanshkp (SMC)

27,6

90% av LCI kol H
kv4=3,98%

5%

2500

Ambulansflyg (SAA)

2,0

Spotpriser

5%

Regionvård

140 000

2,5 %

3 500

Konsultavtal (till största
delen KARGO)

13 000

2,5 %

325

Distribution av läkemedel
(ApoEx))

635

80% LCI

0%

13

Sjukvårdsrådgivning
(Previa)

3,1 Mkr

LCI kolQ =1%

1%

62

Privat barn- och
ungdomstandvård

1 000

LPIK 2,6%

26

Privat tandvård –
Tandvård till särskilda
patientgrupper.

650

LPIK 2,6%

17

Totalt

354

503

180

8 733

e) Kompensation för höjning av interna priser
Regionstyrelseförvaltningen

Inom regionstyrelseförvaltningen är för närvarande måltidsavdelningen samt
försörjningsavdelningen rena resultatenheter som finansieras via internt köp och sälj. Kvalitet och
digitaliseringsavdelningen finansieras till del av anslag och till viss del av internt köp och sälj.
Övriga avdelningar är helt anslagsfinansierade.
Justering av internpriser för resultatenheterna är grundläggande för driftbudgeten och
förvaltningen behöver årligen genomföra en höjning av resultatenheternas priser med anledning
av ökade lönekostnader, eventuellt höjda internhyror samt generella prisökningar för varor och
tjänster.
Förvaltningen återkommer med förslag när beslut är taget, hur prishöjningen ska fördelas på olika
tjänster samt hur kompensationen fördelas till respektive köpande förvaltning.
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Prisförändringar, tkr

2018

2019

2020

Löneökningar 3 procent

4 200

8 526

12 981

210

424

639

750

750

750
1 000

Hyresförändring (1 %)
Måltidsförsörjning
Personalkonsekvens kök A7
Ev personalkonsekvens kök Västerhejde

-

1 000

Hyreskostnader

440

1 070

2 290

Ökad andel ekologiska livsmedel

750

1 500

2 250

6 350

13 270

19 910

SUMMA

Löneökning

Förvaltningen räknar med en lönekompensation på 3 procent 2018. Det motsvarar 4,2 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 279 mnkr varav resultatenheterna svarar för 50 procent.
Hyresförändringar

En hyresförändring på 1 procent innebär en kostnadsökning på 0,2 mnkr för resultatenheterna.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 40,7 mnkr varav resultatenheterna svarar för 50
procent.
Måltidsförsörjning

Förvaltningen planerar enligt tidigare beslut att omvandla serveringskök till produktionskök vilket
kräver utökad bemanning. Under 2017 blir förskolan på A7 klar vilket innebär att en förstärkning
krävs med 1,5 tjänst för att leverera frukost, mellanmål och lunch till cirka 100 barn. Beräknad
kostnad 750 tkr. Om Västerhejde skola omvandlas till produktionskök 2019 krävs
personalförstärkning med 2,0 tjänst vilket beräknas kosta 1 mnkr.
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar hyrorna. De kök
som är aktuella är Gråbo, Terra Nova, CPG, Wisbygymnasiet Söder. För de investeringar som
görs 2017 beräknas hyran öka 2018 med 440 tkr mer än den kompensation förvaltningen tidigare
erhållit.
Under 2016 var 22 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska. Detta till
en extra kostnad på 3 mnkr. I den nya nationella livsmedelsstrategin föreslås ett mål på 60
procent ekologiska livsmedel år 2030. För att klara en ökning till 25 procent krävs en
budgetförstärkning på 750 tkr.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen
Fastighetsförvaltningens timpriser

Fastighetsförvaltningsavdelningen bedömer att det interna timpriset för fastighetsskötseln
behöver justeras för 2018 med 15 kr/timme, detta på grund av ökande kostnader för personal.
Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att få nya uppdrag under 2017 och det finns en
osäkerhet när det gäller ekonomin. År 2016 och 2017 höjde GEAB nätavgifterna med 12
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procent årligen, det motsvarar en kostnadsökning med ca 1 miljon kronor per år. Kostnader för
reparationer beräknas öka pga. minskat planerat underhåll. Senast internhyrorna höjdes var år
2013. Internhyran har sänkts 2017 med 3 mnkr utöver sänkningen på grund att interräntan
ändrades från 4 till 2 procent. Inför 2018 kommer internhyran att sänkas ytterligare med 3 mnkr.
f) Externa taxor och avgifter
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom räddningstjänsten finns följande externa taxor:






Taxa för brandskyddskontroll- årlig indexuppräkning sker vid halvåret.
Taxa för rengöring och sotning - årlig indexuppräkning sker vid halvåret
Taxa för tillsyn LSO - lagen om skydd mot olyckor, ändras vid behov
Taxa för tillsyn LBE - lagen om brandfarliga och explosiva varor, ändras vid behov
Prislista för uthyrning av materiel, ändras vid behov.

För tillfället inga förändringar.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.
 Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa -årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 2017.
 Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Avgiften för slamtömning har reviderats fr o m 2016.
 Avgifter för vissa transportdispenser så kallade transporttillstånd - årlig indexuppräkning
görs.
 Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Under 2016 planeras en
justering att göras av fullmäktige.
 Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas.
 Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs.
Ny taxa gäller fr o m 2016
 Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Taxan har reviderats och gäller fr o m 2016 .
 Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
 Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Taxan kommer under 2017 ses över och
justeringar göras för tillämpning from 2018-01-01.
 Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade
avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas.
 Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning
sker.
Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering
Byggnadsnämnden

Utifrån SKL modell för taxor inom kommunalverksamhet har en översyn av taxemodell och
revidering av timpris genomförts under 2016. Vilket medfört ny taxemodell från och med år
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2017, samt ett nytt timpris för byggnadsnämndens verksamhetsområden. Detta har medfört
förändring i de externa taxorna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utifrån SKLs modell för taxor inom kommunal verksamhet har en översyn av taxemodell och
revidering av timpris genomförts för tillsyn inom Miljöbalkens område under 2016. Detta har
medfört en ny taxemodell inom vissa verksamhetsområden, samt ett nytt timpris som gäller för
hela Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.
Taxan inom livsmedelskontrollen ändrades 1/1 2016 och en utvärdering av förändringen
kommer att genomföras under 2017.
Socialnämnden

Förvaltningen ser inga större skillnader i intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda utifrån maxtaxa som för 2017 uppgår till 2 013 kronor per månad och
brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor per
månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tandvårdstaxan ses över i samband med att de statliga referenspriserna ändras. Ingen justering är
aktuell. Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs till att omfatta ungdomar till och med 23 år.
Kompensation begärs under driftäskanden.
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Investeringar
Sammanfattning av nämndernas äskanden

Investeringsbudgeten för 2018 på 552 mnkr beslutades i samband med regionfullmäktiges beslut
om Strategisk plan och budget 2017 – 2019. Regionstyrelseförvaltningens rekommendation är att
regionfullmäktige även i fortsättningen ska ta beslut om en tvåårig investeringsbudget.
Nämndernas investeringsäskanden uppgår till 571 mnkr för 2018 (+19 mot tidigare beslut) och
totalt 4 066 mnkr 2018-2022. Investeringar i affärsdrivande verksamhet som vatten- och
avloppsverksamhet (exklusive linjehamn) uppgår till 324 mnkr för 2018 och till 1 534 mnkr för
perioden 2018-2022.
Nivån på investeringsäskanden fortsätter att vara väldigt hög. En starkt bidragande orsak ligger
inom den affärsdrivande delen och förklaringen är utmaningarna inom vattenområdet för att
säkra tillgången av vatten. Både vad gäller behoven av investeringar och ambitioner så är de
fortsatt höga. Tittar man bakåt så ser man utfallsmässigt att regionen inte mäktar med att realisera
beslutade investeringar fullt ut. Konsekvensen av detta ser vi i den årliga kompletteringsbudgeten
avseende investeringar som ligger på en konstant hög nivå. Ett sätt att komma tillrätta med skulle
kunna vara att minska på investeringsnivå för den närmaste perioden tills vi ser att de höga
ambitionerna kan realiseras rent resursmässigt, såväl ekonomiskt såsom verksamhetsmässigt.
Bilaga: Investeringsplan 2018-2022

Exploateringsbudget
Exploateringsplan 2018 - 2021

Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under de senare åren har efterfrågan på bostäder ökat
alltmer, trots att bostadsbyggandet under samma tid har ökat kraftigt. Orsakerna till ökad
efterfrågan på bostäder är flera, bland annat:
- Gotlands folkmängd ökar, ökad inflyttning till Visby, glesare boende, försvarets och polisens
etablering, fler studenter på Campus och bosättningslagen för nyanlända.
Med stöd av rådande förutsättningar gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det årliga
behovet framgent kommer att vara mer än 300 bostäder per år.
Exploateringsplanen för 2018-2021 omfattar och möjliggör för byggande av ca 1 500 bostäder,
men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och därför bygger planen
på att ca 1200 bostäder kommer till stånd under kommande 4-årsperiod. Det pågår dessutom ett
stort antal privata bostadsprojekt i Visby och till del även på andra platser på Gotland. Dessa
exploateringsprojekt har påverkan på genomförandet av de projekt som regionen själv råder över
och finansierar.
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Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där flygbullerregler
omöjliggör bostadsbyggande. Ett sådant exempel är kv Melonen i Visby. Däremot har lättnader i
regelverket nu inneburit att villa- och radhustomter inom kv Kaptenen Visby kan exploateras.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen ökade
åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa kostnader finns
med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande
för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för ett projekt innan
det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna avsätta mindre medel
för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt. En sådan utredning eller
studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel för sådana projekt bör finnas
hos regionstyrelseförvaltningen och föreslås i exploateringsbudgeten uppgå till 2 mnkr per år. Av
budgettekniska skäl vore det dock att föredra att denna typ av ”riskpengar” fanns i
regionstyrelseförvaltningens driftbudget istället.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel ska
exploateringsplanen fortlöpande samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor, ska
Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd mark färdig
för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan bedömas uppstå. Marken
planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp mm.
Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att beredskapen för att möta efterfrågan
av industrimark är god. Stora områden med industrimark finns inom nya detaljplaner för A7området och ett projekt inom kv Sotaren Visby med planläggning av mark för industri, handel
och kontor pågår.
För tillfället finns 14 olika områden i exploateringsplanen.
1. Infrastruktur yttre A7
2. Såpsjudaren Terra Nova
3. Järnvägen Södercentrum
4. Torslunden Visby Norr
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Visborg strukturplan
Östercentrum
Kvarteret Sotaren Terra Nova
Kopparslagaren Terra Nova
Brodösen Terra Nova
Bostadsprojekt utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Visby hamn, stadsutveckling
Förtätningsprojekt, Visby
Industrimark

Medel för tidiga skeden
Startpromemoria är ett nytt sätt att arbeta som regionstyrelseförvaltningen och berörda
förvaltningar har börjat tillämpa under 2016. I en startpromemoria utreds förutsättningarna för
att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir ett underlag för ett
regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I vissa fall kan det inom ramen för ett
Start-PM vara nödvändigt att göra enklare undersökningar av mark eller annat som då kan
innebära att externa konsulter används. För detta är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten
finns en ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas.
Exploateringsbudget de två kommande åren är beräknad till
2018: bruttoutgift 63,3 mnkr
2019: bruttoutgift 70,8 mnkr.
Bilaga: Exploateringsplan med bilaga
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0

11 000

Summa RS/SF

3 000
8 000
11 000

0

9 100

5 000
800
7 000

1 200

2 100

Budget 2017

Summa lokaler

Wisbygymnasiets kök
Obs ny Wisbygymnasiet norr
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen

Summa IT investeringar
Investeringar i lokaler

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst

IT-investeringar

Pott

RS/Serviceförvaltningen

Summa RS/LK

Summa IT investeringar

Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa
Digital långtidslagring/ e-arkiv
HR-system
Diarie-/dokumenthantering
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering

IT-investeringar

Pott
Simhall (förstudie)

RS/Ledningskontoret

Nämndernas investeringar 2018-2022

6 818

0

Sida 1

Kompletteringsbudget

17 818

0

Totalt 2017

0

0

Budget 2018

0

0

0

0

0

Budget 2019

0

0

0

0

0

Plan 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Summa RS/RSF

Pott
Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelsen

Nämndernas investeringar 2018-2022

0

Budget 2017

0

Sida 2

Kompletteringsbudget

0

Totalt 2017

27 500

35 200

1 000

2 000
4 000
2 000

2 000
2 000
2 200
1 000

3 000
8 000

1 200
2 100
1 300
7 600

3 000

Budget 2019

3 000
8 000

3 000
2 600
300
2 200
1 200

Budget 2018

28 400

1 000

2 000

2 900
550
3 000
650
1 500
2 800
3 000
8 000

3 000

Plan 2020

26 700

2 200
500

3 000
8 000
8 000
2 000

3 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

16 500

500

2 000

3 000
8 000

3 000

Plan 2021

Sida 3

34 400

500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
5 000
1 500
500
1 500
1 000
500
800
2 000
500
3 000
500

600

Budget 2018

1 500

0

Totalt 2017

Summa Kollektivtrafik

0

0

Kompletteringsbudget

500
1 000
0

43 600

38 000

5 000

600

Budget 2017

Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem

Kollektivtrafik

Summa Mark- och stadsmiljö

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Anslutningar till flygplatsen
Kapacitetsförbättringar solbergagatan
Ombyggnad almedalsscen
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Ställplatser husbilar
Investeringsram

Mark- och stadsmiljö

Pott

Teknikförvaltningen

Tekniska nämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

1 000
500
5 000
6 500

1 500

1 000
500

24 600

500

500

32 300

2 500

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Plan 2020

5 000
1 500
500
1 500
1 000
500
3 200
4 000
2 500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Budget 2019

1 500

1 000
500

21 600

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

1 500

1 000
500

21 600

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

2 000

2 000

Summa Avfall

5 000
1 500
119 000

50 000
5 000
20 000

3 500
20 000

3 000
5 000
2 000
2 000
2 000

Budget 2017

Slite deponi
Återvinningscentraler
Roma avfallsanläggning
Avveckl spilloljedepå Gute
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll

Avfallshantering

Summa VA

Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Roma kyrkby VA
Visby Annelund avloppsp

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

7 970

187 100

Sida 4

Kompletteringsbudget

Totalt 2017

40 000
4 000
100
1 000
1 000
500
1 000
1 000
48 600

275 245

3 500
110 000
5 000
24 000
40 000
4 000
3 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000
54 745
5 000

Budget 2018

22 900

900
500
500

1 000
1 000
500
500
24 000

20 000
1 000

12 000

10 000
2 000

11 000

10 000
1 000

28 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

143 000

5 000

5 000

128 000

50 000

60 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2021

50 000

45 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2020

20 000
1 000

175 445

50 000

11 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000
36 445
5 000
45 000

Budget 2019

Nämndernas investeringar 2018-2022

132 500

Summa hamnar

8 000
8 000

Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

Totalsumma TN/TKF
Varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn

Totalt investeringar fastighetsförvaltningsavd.
315 100
194 100
121 000

10 000

Summa fastighetsförvaltningavd

Gata-park

5 000
5 000

OVK
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservvattentäkt Visby lasarett
Reservkraft Visby lasarett

Fastighetsförvaltningsavd

41 500

1 500

Summa hamnar anslagsfinansierad

Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
40 000

91 000

Summa hamnar affärsdrivande

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )

40 000

51 000

Budget 2017

Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

Hamnverksamhet (affärsdrivande )

273 420
78 292
195 128

0

0

Sida 5

Kompletteringsbudget

588 520
272 392
316 128

Totalt 2017

452 345
105 000
347 345

8 000
8 000

15 000
10 000
12 000
12 400
49 400

35 200

11 700

700
7 000

2 000

2 000

23 500

1 000
2 000
5 000
1 000
10 000
2 500
2 000

Budget 2018

291 745
86 050
205 695

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

20 500

2 000
14 250

2 000
9 000
250

1 000

250
6 250

2 000
4 000

Budget 2019

240 000
76 100
163 900

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

30 000

17 000

2 000
9 000
4 000

2 000

3 000
4 000
13 000

2 000
4 000

Plan 2020

106 100
60 100
46 000

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

11 000

4 000

2 000

2 000

7 000

2 000
5 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

222 100
60 100
162 000

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

11 000

4 000

2 000

2 000

7 000

2 000
5 000

Plan 2021

800

Summa BN/SBF

200
200

Pott
Fordon

Summa MHN/SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

800

1 500

1 500

Budget 2017

Pott
Mätinstrument GIS

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden

Summa TN/SBF

Brandutrustning
Utalameringsutrustning
Övningsplats
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport
Ledningsfordon

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

0

0

2 587

Sida 6

Kompletteringsbudget

0

800

4 087

Totalt 2017

200
550
750

600
1 200
1 800

6 400

1 000

700

1 500
1 700
1 500

Budget 2018

200

200

800

800

500
1 700
11 900

4 700

2 000

3 000

Budget 2019

200
550
750

800

800

8 700

1 000

4 700

3 000

Plan 2020

200

200

800

800

5 000

2 000

1 500

1 500

200

200

800

800

1 500

1 500

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Summa BUN/UAF

Summa IT investeringar

IT-undervisning
IT-lärplattor
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration

IT-investeringar

Summa maskiner&inventarier

Pott enl plan

Maskiner, inventarier

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Övriga byggnads- och anläggningsinv.

Summa lokaler

Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss

Alleskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola

A7/Törneqvior förskola
Polhemsskolan

Investeringar i lokaler

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

30 000

700
6 500

2 300
3 500

6 000
8 000

2 000

15 500

15 500

Budget 2017

10 500

Sida 7

Kompletteringsbudget

40 500

Totalt 2017

33 770

120
500
900
300
7 000
100
100
50
700
9 770

4 000
4 000

1 000
500
2 000
3 000
20 000

10 000

3 500

Budget 2018

30 550

100
50
700
9 550

100
50
700
9 550

41 550

500
900
300
7 000

4 000
4 000

17 000

2 000

15 000

Plan 2020

500
900
300
7 000

4 000
4 000

28 000

2 000

10 000
16 000

Budget 2019

36 450

50
700
9 450

500
900
300
7 000

4 000
4 000

23 000

2 000

1 000
20 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

35 550

100
50
700
9 550

500
900
300
7 000

4 000
4 000

22 000

2 000

20 000

Plan 2021

Budget 2017

3 000
3 000

3 300

Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa maskiner&inventarier

Summa GVN/UAF

Summa SON/SOF

Summa bygg&anläggning

Korttids. Projektering enkelrum
Upprustning grpbostäder
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

Välfärdsteknik m.m.
Wifi Boenden
Lifecare
Nytt verksamhetssystem

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

Pott, övrigt

Maskiner, inventarier

5 000

3 000
3 000

0

2 000
2 000

300

Summa IT investeringar
Maskiner, inventarier

Socialnämnden

300

0

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar

IT-investeringar

Summa lokaler

Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

Investeringar i lokaler

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

2 500

4 605

Sida 8

Kompletteringsbudget

7 500

7 905

Totalt 2017

8 800

4 350
6 350

2 000

1 500
150
300
500
2 450

0

15 800

3 000
3 000

300
2 500
2 800

7 500
2 500
10 000

Budget 2018

6 600

6 250

4 100
4 100

1 000
2 150

1 000
2 250

4 350
4 350

1 000
150

0

9 400

3 000
3 000

300
1 100
1 400

5 000
5 000

Plan 2020

1 100
150

0

4 400

3 000
3 000

300
1 100
1 400

0
0

Budget 2019

5 250

3 100
3 100

1 000
2 150

1 000
150

0

9 600

3 000
3 000

300
1 300
1 600

5 000
5 000

4 750

3 100
3 100

500
1 650

1 000
150

0

5 100

3 000
3 000

300
1 800
2 100

0

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Sida 9

202 400

1 600

5 000

500

27 000

100

500

500
3 000

1 500

1 500

1 500

Summa KFN/KFF

1 500

82 600

400
200 000
200 000
15 000

67 000

41 000

16 000
17 000
2 000
1 000

5 000

1 000
1 000

16 000
9 000

46 000

41 000

2 000

2 000
17 000

30 000
4 000

5 000

10 000

5 000

1 000
1 000

1 500

27 600

5 000
8 600

2 000
1 600

1 000
1 000

Pott
Nytt badhus
Meröppet bibliotek
A7 hallen, ombyggnad omkl.rum
Konstgräsplaner
Lokal till gymnastik
Nytt boknings- och bidragssystem
Nytt badhus
Ny ishall
Ridsporten Rävhagen

Kultur- och fritidsnämnden

Summa HSN/HSF

Summa bygg&anläggning

Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Primärvård
AMV Förlossning, BB, gyn

Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

1 000
1 000

10 000

3 000
17 000
5 000

Plan 2020

Pott

25 000

3 000
17 000
5 000

Budget 2019

40 600

28 000

10 000

3 000
15 000

Budget 2018

18 000

27 600

Totalt 2017

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

0

Kompletteringsbudget

5 600

15 000

3 000

Budget 2017

Inv. för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA

Patientövervakningssystem
PCI
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

Inventarier i pott (lokaler)
MRT-utrustning
Skelett undersökningsutrust, rtg

Maskiner, inventarier

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

1 500

1 500

1 500

1 500

26 000

5 000

5 000

1 000
1 000

20 000

3 000
17 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

50 100

27 000

2 000
20 000

5 000

1 000
1 000

2 100
22 100

3 000
17 000

Plan 2021

121 000
284 100
51 000
38 000

Varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn
Varav anslagsfinansierat

Varav kryssningskaj exkl infrastruktur
Varav kryssningkaj infrastruktur

* exklusive exploatering

405 100

Budget 2017

Investeringsbudget totalt *

Nämndernas investeringar 2018-2022

7 786
0

78 292
222 238

300 530

Sida 10

Kompletteringsbudget

199 292
506 338

705 630

Totalt 2017

1 000
0

323 845
246 820

570 665

Budget 2018

0
0

199 445
251 750

451 195

Budget 2019

0
0

150 900
430 550

581 450

Plan 2020

0
0

0
0

39 000
143 400

182 400

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

155 000
175 100

330 100

Plan 2021
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Exploateringsplan Gotland 2018-2021
1. Allmänt

1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande fyraårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Marknadsaktörerna i ett exploateringsprojekt utgörs av byggherrar, finansiärer,
fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
Marknadens aktörer har självklart en viktig roll vid genomförandet av en exploatering, men
de bidrar även vid den långsiktiga fysiska planeringen, inte minst genom sin
marknadskännedom. Byggherrar, fastighetsmäklare och andra har god kontakt med och
god kännedom om den lokala bostadsmarknaden och efterfrågan av olika typer av bostäder
i olika geografiska områden. Därför är det viktigt med ett långsiktigt samarbete mellan
exploateringsprocessens olika aktörer, inte bara under pågående exploateringsprojekt. Inom
ramen för exploateringsplanen sker detta samråd genom olika former av möten, formella
och informella, med de olika aktörerna. Genom markanvisningsprocessen kommer
marknadens aktörer in i planprocessen och ges då även möjlighet att vara med och påverka
planens utformning.
1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.
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1.3.

Grundläggande principer

De övergripande målen och inriktningen för region Gotlands framtida markanvändning
och bebyggelseutveckling anges i översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa är
därför viktiga styrande dokument vid framtagandet av exploateringsplanen.
Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter
beslut i regionstyrelsen och ska normalt ingå i den beslutade exploateringsbudgeten.
Exploateringen av ett område eller större etapp slutredovisas när samtliga åtgärder är
färdigställda och merparten av områdets/etappens fastigheter är avyttrade.
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras via ordinarie
investeringsbudget och äskas av respektive huvudman för verksamheten.
2. Exploateringsprocessen

Exploateringsverksamheten kan som process indelas i följande faser.

2.1.

Förstudiefasen


En idé om exploatering inkommer till regionstyrelseförvaltningen. Tillsammans
med berörda förvaltningar görs en förhandsbedömning om projektets lämplighet.
En värdering sker enligt fastställd kriteriemodell (se under pkt 3.).



Om exploateringsförslaget bedöms lämpligt att genomföra görs en förstudie, ett
Start-PM, som översiktligt redovisar förutsättningar för detaljplan, markanvisning,
tidplan, exploateringskalkyl mm.

2.2.

Planeringsfasen


Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) gör med StartPM:et som grund ett förslag till prioritering av exploateringsförslaget och det
infogas därefter i förslaget till exploateringsplanens projektkatalog som
regionstyrelse och regionfullmäktige har att behandla vid den kommande
exploateringsbudgetprocessen.



En utsedd projektledare tar därefter fram ett beslutsunderlag baserat på Start-PM
och tidigare avväganden inom SSE. Projektförslag av strategisk art kan lyftas till
exploateringsrådet för diskussion och vägledning när det gäller prioritering.



Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna
exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog
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(om det inte redan hanterats tidigare). Om projektet är prioriterat ger
regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att
genomföra planläggning respektive markanvisning.


Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska
nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.



Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.



Projektledare bearbetar exploateringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett
exploateringsavtal och bereder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.



Regionstyrelse respektive regionfullmäktige beslutar om att godkänna
exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga
kommunala investeringar såsom park, gator och VA.

2.3.

2.4.

Genomförandefasen


Denna del av exploateringen inleds vanligen med att ett köpekontrakt om
exploatörens förvärv av mark upprättas.



Här sker också nödvändig fastighetsbildning. Utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar och infrastruktur såsom vatten, avlopp, parker, gator, gång- och
cykelvägar mm genomförs.



Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.



Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM där en avstämning mot ursprunglig exploateringskalkyl och budget sker. Regionstyrelsen alternativt regionfullmäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.
Driftfasen

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och
förvaltningsfasen. Regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp
samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig nämnd får ett utökat
ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag för detta beaktas i
budgetprocessen. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med
tillhörande anläggningar.
3. Metod för framtagande av exploateringsplaner

Regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar har utvecklat en metod – ett verktyg
– där strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell. Denna
kriteriemodell bygger på att varje förslag till exploateringsprojekt där en planläggning är
nödvändig, genomgår en granskning där projektet bedöms och ges poäng ur ett tiotal olika
perspektiv. Granskningen sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och poängsättningen
godkänns sedan i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp ”Gruppen för strategisk
samhällsplanering och exploatering”, SSE. Varje förslag prövas och värderas mot följande
10 kriterier:
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Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk
planering



Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur,
markanvändning, service, kommunikationer



Bidrar förslaget till inomregional balans, landsbygdsutveckling och en god
geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby.



Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden



Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, t ex byggande av skola,
vårdinrättning, fritidsanläggning



Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön, t ex när det gäller
VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik



Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen. Hur påverkas
medborgarnas upplevelse t ex när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation,
trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation



Vilka kommunalekonomiska konsekvenser kan förslaget ge



Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt



Svarar förslaget upp mot regionens strävan att åstadkomma en god bebyggd miljö,
t ex när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden,
offentliga miljöer och kommunikationer.

Varje projekt som värderas kan totalt tilldelas mellan 0 - 100 poäng. Resultatet av den
värdering som sker när projektförslagen prövas gentemot de tio kriterierna ovan, resulterar
i ett förslag till lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Denna lista redovisas dels i
form av en prognos för framtida bostadsbyggande och dels i form av ett förslag till
exploateringsbudget. Regionstyrelseförvaltningen sammanställer årligen förslagen till
framtida exploateringsprojekt till en exploateringsplan som förankras i
tjänstemannagruppen SSE. Den preliminära exploateringsplanen ska sedan utgöra underlag
inför den årliga budgetberedningen där resultatet av budgetprioriteringarna blir en grund
för kommande års arbete med exploateringsprojekt.

4. Exploateringsplan 2018 - 2021

4.1.
Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under de senare åren har efterfrågan på bostäder ökat
alltmer, trots att bostadsbyggandet under samma tid har ökat kraftigt. Orsakerna till ökad
efterfrågan på bostäder är flera, bland annat:
- Gotlands folkmängd ökar, ökad inflyttning till Visby, glesare boende, försvarets och
polisens etablering, fler studenter på Campus och bosättningslagen för nyanlända.
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Med stöd av rådande förutsättningar gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
årliga behovet framgent kommer att vara mer än 300 bostäder per år.
Exploateringsplanen för 2018-2021 omfattar och möjliggör för byggande av ca 1 500
bostäder, men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och
därför bygger planen på att ca 1200 bostäder kommer till stånd under kommande 4årsperiod. Det pågår dessutom ett stort antal privata bostadsprojekt i Visby och till del även
på andra platser på Gotland. Dessa exploateringsprojekt har påverkan på genomförandet
av de projekt som regionen själv råder över och finansierar.
4.2.
Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där flygbullerregler
omöjliggör bostadsbyggande. Ett sådant exempel är kv Melonen i Visby. Däremot har
lättnader i regelverket nu inneburit att villa- och radhustomter inom kv Kaptenen Visby
kan exploateras.
4.3.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen
ökade åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa
kostnader finns med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av
utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
4.4.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta
avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för
ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna
avsätta mindre medel för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt.
En sådan utredning eller studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel
för sådana projekt bör finnas hos regionstyrelseförvaltningen och föreslås i
exploateringsbudgeten uppgå till 2 mnkr per år. Av budgettekniska skäl vore det dock att
föredra att denna typ av ”riskpengar” fanns i regionstyrelseförvaltningens driftbudget
istället.
4.5.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel ska
exploateringsplanen fortlöpande samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering.
4.6.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor,
ska Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd
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mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gator, vatten och avlopp mm. Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att
beredskapen för att möta efterfrågan av industrimark är god. Stora områden med
industrimark finns inom nya detaljplaner för A7-området och ett projekt inom kv Sotaren
Visby med planläggning av mark för industri, handel och kontor pågår.
5. Exploateringsområden

5.1.

Pågående och planerad exploateringsverksamhet (se exploateringsbudget)
1. Infrastruktur Yttre A7 Visby
Inom detta stora exploateringsområde ryms flera nyligen antagna detaljplaner.
Utbyggnad av infrastruktur påbörjades 2015 inom kvarteret Adjutanten. Hela detta
kvarter med fyra tomter har i nuläget markanvisats till exploatörer och såväl
byggnation som inflyttning har skett inom vissa av tomterna. Det bedöms att
kvarteret kommer att vara fullt utbyggt och inflyttat under 2018.
Inom det närbelägna kvarteret Sergeanten genomfördes en markanvisningstävling
under 2015, vid vilken fyra exploatörer anvisades var sitt markområde. Dessutom
skedde direktanvisning av en tomt. Det första bostadsområdet inom Kv Sergeanten
kommer att inflyttas under 2017 och kvarteret bedöms vara fullt utbyggt under
2019. För närvarande pågår utbyggnad av infrastruktur som ska betjäna området.
Inom kvarteret Malajen finns mark för att byggande av förskola (pågår), 7 radhus
och 8 villor. Radhusområdet har markanvisats till exploatör och villatomterna säjs
sommaren 2017 till enskilda egnahemsbyggare via mäklare.
Inom kvarteret Signallottan har en markanvisningstävling genomförts för att utse
exploatörer till de tre markområden som finns inom kvarteret. I markanvisningen
fokuserades bland annat på att få till stånd hyresrätter och två av de tre byggrätterna
har därför som krav att exploatören bygger och långsiktigt förvaltar
hyresrättslägenheter.
Tidigare planlagda områden inom A7 med beteckningen Kaptenen, Furiren och
Rustmästaren, har tidigare legat låsta av flygbuller, men nu planeras för ett
genomförande och en försäljning av de ca 15 villatomter och 15 radhustomter. För
ett genomförande krävs viss utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt vatten
och avlopp. Detta beräknas kunna genomföras under senare delen av 2017 och
inledningen av 2018.
Inom ramen för färdigställande av alla bostäder inom yttre A7 blir det nödvändigt
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att bygga ut genomfartsgatan St Törnekvior så att den kan kopplas ihop med
Visbyleden via cirkulationen vid Stenhuggaren. Detta påbörjas under 2017.
Inom detaljplanen för kv Signallottan finns även ett relativt stort område med mark
planlagt för och lämpat för lättare industri, samt viss handel och kontor. Detta
bedöms komma att möta efterfrågan under kommande 5-årsperiod för denna typ
av mark kring Visby.
Totalt bedöms att yttre A7 kommer att innehålla ca 850 bostäder när det är fullt
utbyggt.
2. Såpsjudaren Terra Nova
Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området
omfattas av en detaljplan från 1991. Markområdet har anvisats till byggherre som
genomfört tre etapper och nu planerar för ett genomförande av en fjärde och sista
etapp med 15 radhus. Planerad inflyttning under senare del av 2018. Totalt bedöms
exploateringsområdet inrymma ca 85 lägenheter.
3. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2013 har ett
planprogram för området antagits. Inom detta möjliggörs för konvertering av
nuvarande kontorslokaler till bl a bostäder. Intilliggande parkeringsplats har i
planprogrammet pekats ut som lämplig för bostadsbebyggelse. Dessutom finns
möjligheter att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och omvandla
verksamhetslokaler till bostäder i flerfamiljshus. Största delen av
exploateringsområdet ägs av privata fastighetsägare. En markanvisningstävling
genomfördes under 2016 och en exploatör som föreslår att bygga 21 lägenheter
inom området, utsågs. En planläggning av hela kvarteret, inklusive privata
markområden har inletts. Hela området inrymmer ca 100-150 lägenheter.
4. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i
form av industri, vård och kontor. Ett planprogram togs fram 2015 och visar att
det kan vara lämpligt att bebygga delar av kvarteret. För närvarande utreds om delar
av området är lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Tidigast
bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2018-19 efter att planläggning
genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter beroende på
utformning av ev dagvattenmagasin.
5. Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv
för en lång tid framöver. En strukturplan som redovisar de första 10 årens
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utbyggnadsvolymer och områden har tagits fram och godkänts under 2016.
Strukturplanen möjliggör för omkring 800 bostäder i den norra och centrala delen
av Visborg. Under 2017 pågår en stadsvisionsstudie som ska ta fram
förutsättningarna för att detaljplanera mark som kan ta över volymproduktionen av
bostäder när marken inom yttre A7 är fullt utbyggd. Det bedöms att en detaljplan
som möjliggör byggande kan finnas framme under senare delen av 2018.
Inom Visborg inbegrips även utvecklingen av Kungsladugårdsområdet där en
detaljplan är under framtagande, samt Äppellunden norr om Färjeleden.
6. Östercentrum
Området omfattar Visbys centrala delar med stora ytor med såväl parkeringsytor
som affärscentra och mötesplatser. Såväl regionens egen mark som privata
bebyggda fastigheter ryms inom utvecklingsområdet. Ett planprogram togs fram
under 2013 inom vilket ett antal förtätningsområden för bostäder, handel och
kontor definierades. Under 2017 pågår ett uppdrag med att ta fram ett program för
en levande stadskärna varav just Östercentrum utgör en vital del. Detta program
samordnas med en stadsvisionsstudie för området. Studien förväntas bl a ge svar på
hur området lämpligen kan exploateras utan att inkräkta på de värden som platsen
har, inte minst gäller detta närheten till världsarvet. Totalt kan området komma att
inrymma ca 200 bostäder, men utbyggnaden förutsätter att parkeringsfrågorna kan
lösas på tillfredsställande sätt. Förutom bostäder kan ytor för handel och publika
stråk tillskapas. En detaljplan förväntas vara klar under 2019, markanvisning kan
ske under planprocessen och byggande av bostäder kan möjligen inledas 2019.
7. Kv Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området. Intressenter är fastighetsägarna till
verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive processindustriell
tillverkning. Dessutom har region Gotland råmark inom området som kan förädlas
till mark för handel och verksamheter. För att utveckla området ställs krav på en
överenskommelse med travsällskapet som disponerar ytor för stall och travbana.
8. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Under 2017 har ett särskilt boende med 60
platser invigts. Inom detaljplanen ryms ytterligare ett 40-tal bostäder i
flerfamiljshus. Avsikten är att genomföra en markanvisning under senare delen av
2017 i samband med att byggandet av det särskilda boendet påbörjas. Utveckling av
området och byggande av bostäder bedöms inledas tidigast under hösten 2019.
9. Brodösen Terra Nova
Med lättade flygbullerreglerna kan denna detaljplan nu genomföras efter antagande..
Utredning pågår kring hur ett genomförande ska ske. Planen medger ca 35
småhustomter inom detta område.
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10. Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att
skapa möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra
platser. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark och
med enskilt huvudmannaskap för infrastruktur, varför regionens roll ofta
inskränker sig till planläggning och utbyggnad av VA till planområdets gräns. Av
den orsaken ”syns” dessa projekt inte lika tydligt i exploateringsplaneringen, men
de är icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
Regionen arbetar tillsammans med exploatörer som har för avsikt att bygga
bostäder inom bl a Hemse och Roma. Det bedöms att det finns goda möjligheter
för dessa att komma till stånd under 2018. För ett genomförande krävs viss
utbyggnad av bl a gator och VA.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram en inventering som visar var det finns
planlagd och byggklar mark i ett antal av de större orterna på ön. För att potentiella
bostadsbyggare ska få kännedom om att dessa områden finns, har några av dem
paketerats och publicerats på websida för denna typ av objekt. Det pågår viss dialog
med intresserade byggherrar om de publicerade tomterna.
11. Medel för tidiga skeden
Start-PM är en metod som regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar
har börjat arbeta med under senare år. I en startpromemoria utreds
förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir
ett underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I
vissa fall kan det inom ramen för ett Start-PM vara nödvändigt att göra enklare
undersökningar av mark eller annat som då kan innebära att externa konsulter
används och dessa lägen är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten finns en
ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas. Ur budgetteknisk
synpunkt är det dock att föredra att denna pott för tidiga skeden istället finns i
driftbudgeten för regionstyrelseförvaltningen.
12. Visby hamn stadsutveckling
Inom Visby hamn har en stadsvisionsstudie tagits fram som visar på möjligheter att
utveckla hamnområdet med ny bebyggelse och med nya mötesplatser. Med
utgångspunkt i studien har ett arbete med att ta fram en detaljplan inletts. Under
2017 kommer arbetet med att utveckla ideer tillsammans med intressenter inom
hamnområdet att fortgå, för att senare kunna konkretiseras. Under kommande år
behövs investeringsmedel för att genomföra vissa tekniska undersökningar samt
studier av olika slag.
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13. Förtätningsprojekt Visby
I syfte att ta fram enkelt byggbar mark i Visby har samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört en sk ”gluggutredning” under 2017. Denna utredning har identifierat ett
antal markområden, mer eller mindre lämpade för att bebygga som ett kostnadsoch yteffektivt sätt att skapa nya bostäder. Det handlar om mark som idag utgörs
av allmän plats/parkmark eller liknande och som inte nyttjas på ett ändamålsenligt
sätt. Det kan t ex vara mark som blivit över eller grönytor som inte används eller
tillför något värde för omgivningen. Ett antal av dessa identifierade områden
kommer under 2017 och 2018 att väljas ut för att planläggas och därefter
markanvisas för bostadsbyggande. Kostnader som uppstår i samband med detta
bedöms som små i sammanhanget.
14. Industrimark
Det finns i Visby men även runt om på ön ett antal områden planlagda för
industriverksamhet. När en intressent dyker upp och vill etablera verksamhet inom
ett sådant område krävs ofta att infrastruktur i form av gator och vatten och avlopp
byggs ut enligt detaljplanen. För att kunna svara upp mot dessa ofta snabba projekt
krävs att det finns tillgängliga budgetmedel.
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5.2.

Slutsatser av föreslagen prioritering och utbyggnadstakt

I bilaga till exploateringsplanen finns exploateringsbudgeten för åren 2018-2019 avseende
kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger under kommande 4-årsperiod
möjlighet att bygga ca 1 500 lägenheter i flerfamiljshus och småhus/radhus. Det innebär en
byggtakt på mer än 300 lägenheter per år. I ett historiskt perspektiv är denna byggtakt långt
högre än vad som kan betecknas som normalt för Gotland. Efterfrågan på bostäder är
ännu så länge hög och den förhållandevis höga prisnivån på bostadsmarknaden möjliggörs
av ett historiskt lågt ränteläge. I arbetet med att ta fram mark och bygga infrastruktur för att
möjliggöra bostadsbyggande, är det därför viktigt att bedöma varje projekt utifrån dess
egna förutsättningar och den då rådande situationen när det gäller till exempel
bostadsmarknad och efterfrågan.
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet fortsätter att arbeta med att
styra upplåtelseformen så att hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar
som genomför projekten också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för Gotland
i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en god
planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför projektet
i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att förlängning av
beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte genomförs på
utsatt tid. Här kan det bli aktuellt med att använda sig av kortare markanvisningsperioder
och/eller viten för projekt som inte genomförs enligt överenskommelse.

Bilaga 1.
Exploateringsbudget 2018-2019 samt plan 2020-2021
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VA

1 000

2 000

VA

Kv Kopparslagaren Terra Nova

3 300

3 000

8 000

3 000

5 000

22 000

Kv Sotaren Terra Nova

VA

Östercentrum

VA

Visborg Strukturplan

VA

Torslunden Visby

VA

Järnvägen Södercentrum

VA

Såpsjudaren T Nova brf/radhus

VA

Infrastruktur Yttre A7 ‐ totalt

VA

Kaptenen A7 villor/radhus

VA

Industrimark A7

VA

Signallottan A7

VA

Malajen A7 villor/radhus

VA

Sergeanten A7

VA

Adjutanten A7

5 000

2 000

6 300

6 000

12 000

30 000

1 000

6 800

5 000

8 000

3 000

6 000

1 000

4 000

8 000

8 000

6 000

3 000

10 000

Inkomster

8 000

5 000

2 000

Utgifter

4 000

8 000

6 000

3 000

3 000

Inkomster

Utgifter

Utgifter

Inkomster

Budget 2019

Budget 2018

Exploateringsområde
Plan 2020

EXPLOATERINGSBUDGET 2018‐19

FÖRSLAG

8 000

5 000

Utgifter

Plan 2021

4 000

8 000

6 000

3 000

Inkomster

Utgifter

1 000

3 000

10 100

24 000

26 000

6 000

13 000

22 000

Inkomster

Totalt perioden 2018‐2021

5 000

3 000

18 300

24 000

26 000

9 000

15 000

46 000
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ARBETSMATERIAL

14

13

12

11

10

9

4 500

63 300

2 000

1 500

3 000

2 000

4 000

5 000

4 500

70 800

2 000

1 500

3 000

2 500

1 000

43 300

2 000

1 500

5 000

2 000

4 000

1 000

62 000

2 000

3 000

8 000

3 000

7 000

27 500

1 000

1 500

5 000

2 000

3 000

43 000

1 000

3 000

5 000

3 000

7 000

25 500

1 000

1 500

5 000

2 000

3 000

40 000

1 000

3 000

5 000

3 000

7 000

5 500

5 500

141 600

6 000

6 000

8 000

14 000

2 500

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.

Summa VA

Summa infrastruktur

VA

Industrimark

VA

Förtätningsprojekt Visby

VA

Visby hamn stadsutveckling

VA

Medel för tidiga skeden

VA

Bostadsprojekt utanför Visby

5 500
2 500

Kv Brodösen Terra Nova

VA

5 500

197 800

6 000

10 500

12 000

2 500

26 000

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 17

Exploateringsbudget för 2018 och
exploateringsplan för 2019-2021
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 133
 Exploateringsplan Region Gotland 2018-2021

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 133

Exploateringsbudget för 2018 och
exploateringsplan för 2019-2021

RS 2015/280
AU § 152

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019 - 2021 fastställs.

Regionstyrelsens beslut
x
x
x
x

x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport som
visar regionens totala markinnehav. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa inventering av enkelt
byggbar mar i våra tätorter. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa innehavet av industrimark.
Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av
”gluggutredningen” inför beslut i regionstyrelsen. Redovisas preliminärt 15
augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över regionens åtaganden kopplat
till exploateringar och återkomma med förslag på hur regionens framtida
driftskostnader för gator, grönytor m.m. vid försäljning av mark kan minskas.
Redovisas preliminärt 31 oktober 2017.

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat en exploateringsbudget för 2018 och
exploateringsplan för 2019-2021 samt planer för byggande av bostäder inkl
infrastruktur på både privat mark och på Region Gotlands mark.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Exploateringsplan Gotland 2018-2021
1. Allmänt

1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande fyraårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Marknadsaktörerna i ett exploateringsprojekt utgörs av byggherrar, finansiärer,
fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
Marknadens aktörer har självklart en viktig roll vid genomförandet av en exploatering, men
de bidrar även vid den långsiktiga fysiska planeringen, inte minst genom sin
marknadskännedom. Byggherrar, fastighetsmäklare och andra har god kontakt med och
god kännedom om den lokala bostadsmarknaden och efterfrågan av olika typer av bostäder
i olika geografiska områden. Därför är det viktigt med ett långsiktigt samarbete mellan
exploateringsprocessens olika aktörer, inte bara under pågående exploateringsprojekt. Inom
ramen för exploateringsplanen sker detta samråd genom olika former av möten, formella
och informella, med de olika aktörerna. Genom markanvisningsprocessen kommer
marknadens aktörer in i planprocessen och ges då även möjlighet att vara med och påverka
planens utformning.
1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.
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1.3.

Grundläggande principer

De övergripande målen och inriktningen för region Gotlands framtida markanvändning
och bebyggelseutveckling anges i översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa är
därför viktiga styrande dokument vid framtagandet av exploateringsplanen.
Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter
beslut i regionstyrelsen och ska normalt ingå i den beslutade exploateringsbudgeten.
Exploateringen av ett område eller större etapp slutredovisas när samtliga åtgärder är
färdigställda och merparten av områdets/etappens fastigheter är avyttrade.
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras via ordinarie
investeringsbudget och äskas av respektive huvudman för verksamheten.

2. Exploateringsprocessen

Exploateringsverksamheten kan som process indelas i följande faser.

2.1.

Förstudiefasen
x

En idé om exploatering inkommer till regionstyrelseförvaltningen. Tillsammans
med berörda förvaltningar görs en förhandsbedömning om projektets lämplighet.
En värdering sker enligt fastställd kriteriemodell (se under pkt 3.).

x

Om exploateringsförslaget bedöms lämpligt att genomföra görs en förstudie, ett
Start-PM, som översiktligt redovisar förutsättningar för detaljplan, markanvisning,
tidplan, exploateringskalkyl mm.

2.2.

Planeringsfasen
x

Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) gör med StartPM:et som grund ett förslag till prioritering av exploateringsförslaget och det
infogas därefter i förslaget till exploateringsplanens projektkatalog som
regionstyrelse och regionfullmäktige har att behandla vid den kommande
exploateringsbudgetprocessen.

x

En utsedd projektledare tar därefter fram ett beslutsunderlag baserat på Start-PM
och tidigare avväganden inom SSE. Projektförslag av strategisk art kan lyftas till
exploateringsrådet för diskussion och vägledning när det gäller prioritering.

x

Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna
exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog
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(om det inte redan hanterats tidigare). Om projektet är prioriterat ger
regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att
genomföra planläggning respektive markanvisning.
x

Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska
nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.

x

Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.

x

Projektledare bearbetar exploateringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett
exploateringsavtal och bereder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.

x

Regionstyrelse respektive regionfullmäktige beslutar om att godkänna
exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga
kommunala investeringar såsom park, gator och VA.

2.3.

2.4.

Genomförandefasen
x

Denna del av exploateringen inleds vanligen med att ett köpekontrakt om
exploatörens förvärv av mark upprättas.

x

Här sker också nödvändig fastighetsbildning. Utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar och infrastruktur såsom vatten, avlopp, parker, gator, gång- och
cykelvägar mm genomförs.

x

Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.

x

Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM där en avstämning mot ursprunglig exploateringskalkyl och budget sker. Regionstyrelsen alternativt regionfullmäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.
Driftfasen

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och
förvaltningsfasen. Regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp
samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig nämnd får ett utökat
ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag för detta beaktas i
budgetprocessen. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med
tillhörande anläggningar.
3. Metod för framtagande av exploateringsplaner

Regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar har utvecklat en metod – ett verktyg
– där strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell. Denna
kriteriemodell bygger på att varje förslag till exploateringsprojekt där en planläggning är
nödvändig, genomgår en granskning där projektet bedöms och ges poäng ur ett tiotal olika
perspektiv. Granskningen sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och poängsättningen
godkänns sedan i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp ”Gruppen för strategisk
samhällsplanering och exploatering”, SSE. Varje förslag prövas och värderas mot följande
10 kriterier:
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x

Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk
planering

x

Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur,
markanvändning, service, kommunikationer

x

Bidrar förslaget till inomregional balans, landsbygdsutveckling och en god
geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby.

x

Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden

x

Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, t ex byggande av skola,
vårdinrättning, fritidsanläggning

x

Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön, t ex när det gäller
VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik

x

Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen. Hur påverkas
medborgarnas upplevelse t ex när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation,
trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation

x

Vilka kommunalekonomiska konsekvenser kan förslaget ge

x

Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt

x

Svarar förslaget upp mot regionens strävan att åstadkomma en god bebyggd miljö,
t ex när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden,
offentliga miljöer och kommunikationer.

Varje projekt som värderas kan totalt tilldelas mellan 0 - 100 poäng. Resultatet av den
värdering som sker när projektförslagen prövas gentemot de tio kriterierna ovan, resulterar
i ett förslag till lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Denna lista redovisas dels i
form av en prognos för framtida bostadsbyggande och dels i form av ett förslag till
exploateringsbudget. Regionstyrelseförvaltningen sammanställer årligen förslagen till
framtida exploateringsprojekt till en exploateringsplan som förankras i
tjänstemannagruppen SSE. Den preliminära exploateringsplanen ska sedan utgöra underlag
inför den årliga budgetberedningen där resultatet av budgetprioriteringarna blir en grund
för kommande års arbete med exploateringsprojekt.

4. Exploateringsplan 2018 - 2021

4.1.
Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under de senare åren har efterfrågan på bostäder ökat
alltmer, trots att bostadsbyggandet under samma tid har ökat kraftigt. Orsakerna till ökad
efterfrågan på bostäder är flera, bland annat:
- Gotlands folkmängd ökar, ökad inflyttning till Visby, glesare boende, försvarets och
polisens etablering, fler studenter på Campus och bosättningslagen för nyanlända.
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Med stöd av rådande förutsättningar gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
årliga behovet framgent kommer att vara mer än 300 bostäder per år.
Exploateringsplanen för 2018-2021 omfattar och möjliggör för byggande av ca 1 500
bostäder, men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och
därför bygger planen på att ca 1200 bostäder kommer till stånd under kommande 4årsperiod. Det pågår dessutom ett stort antal privata bostadsprojekt i Visby och till del även
på andra platser på Gotland. Dessa exploateringsprojekt har påverkan på genomförandet
av de projekt som regionen själv råder över och finansierar.
4.2.
Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där flygbullerregler
omöjliggör bostadsbyggande. Ett sådant exempel är kv Melonen i Visby. Däremot har
lättnader i regelverket nu inneburit att villa- och radhustomter inom kv Kaptenen Visby
kan exploateras.
4.3.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen
ökade åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa
kostnader finns med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av
utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
4.4.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta
avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för
ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna
avsätta mindre medel för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt.
En sådan utredning eller studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel
för sådana projekt bör finnas hos regionstyrelseförvaltningen och föreslås i
exploateringsbudgeten uppgå till 2 mnkr per år. Av budgettekniska skäl vore det dock att
föredra att denna typ av ”riskpengar” fanns i regionstyrelseförvaltningens driftbudget
istället.
4.5.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel ska
exploateringsplanen fortlöpande samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering.
4.6.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor,
ska Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd
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mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gator, vatten och avlopp mm. Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att
beredskapen för att möta efterfrågan av industrimark är god. Stora områden med
industrimark finns inom nya detaljplaner för A7-området och ett projekt inom kv Sotaren
Visby med planläggning av mark för industri, handel och kontor pågår.
5. Exploateringsområden

5.1.

Pågående och planerad exploateringsverksamhet (se exploateringsbudget)
1. Infrastruktur Yttre A7 Visby
Inom detta stora exploateringsområde ryms flera nyligen antagna detaljplaner.
Utbyggnad av infrastruktur påbörjades 2015 inom kvarteret Adjutanten. Hela detta
kvarter med fyra tomter har i nuläget markanvisats till exploatörer och såväl
byggnation som inflyttning har skett inom vissa av tomterna. Det bedöms att
kvarteret kommer att vara fullt utbyggt och inflyttat under 2018.
Inom det närbelägna kvarteret Sergeanten genomfördes en markanvisningstävling
under 2015, vid vilken fyra exploatörer anvisades var sitt markområde. Dessutom
skedde direktanvisning av en tomt. Det första bostadsområdet inom Kv Sergeanten
kommer att inflyttas under 2017 och kvarteret bedöms vara fullt utbyggt under
2019. För närvarande pågår utbyggnad av infrastruktur som ska betjäna området.
Inom kvarteret Malajen finns mark för att byggande av förskola (pågår), 7 radhus
och 8 villor. Radhusområdet har markanvisats till exploatör och villatomterna säjs
sommaren 2017 till enskilda egnahemsbyggare via mäklare.
Inom kvarteret Signallottan har en markanvisningstävling genomförts för att utse
exploatörer till de tre markområden som finns inom kvarteret. I markanvisningen
fokuserades bland annat på att få till stånd hyresrätter och två av de tre byggrätterna
har därför som krav att exploatören bygger och långsiktigt förvaltar
hyresrättslägenheter.
Tidigare planlagda områden inom A7 med beteckningen Kaptenen, Furiren och
Rustmästaren, har tidigare legat låsta av flygbuller, men nu planeras för ett
genomförande och en försäljning av de ca 15 villatomter och 15 radhustomter. För
ett genomförande krävs viss utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt vatten
och avlopp. Detta beräknas kunna genomföras under senare delen av 2017 och
inledningen av 2018.
Inom ramen för färdigställande av alla bostäder inom yttre A7 blir det nödvändigt
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att bygga ut genomfartsgatan St Törnekvior så att den kan kopplas ihop med
Visbyleden via cirkulationen vid Stenhuggaren. Detta påbörjas under 2017.
Inom detaljplanen för kv Signallottan finns även ett relativt stort område med mark
planlagt för och lämpat för lättare industri, samt viss handel och kontor. Detta
bedöms komma att möta efterfrågan under kommande 5-årsperiod för denna typ
av mark kring Visby.
Totalt bedöms att yttre A7 kommer att innehålla ca 850 bostäder när det är fullt
utbyggt.
2. Såpsjudaren Terra Nova
Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området
omfattas av en detaljplan från 1991. Markområdet har anvisats till byggherre som
genomfört tre etapper och nu planerar för ett genomförande av en fjärde och sista
etapp med 15 radhus. Planerad inflyttning under senare del av 2018. Totalt bedöms
exploateringsområdet inrymma ca 85 lägenheter.
3. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2013 har ett
planprogram för området antagits. Inom detta möjliggörs för konvertering av
nuvarande kontorslokaler till bl a bostäder. Intilliggande parkeringsplats har i
planprogrammet pekats ut som lämplig för bostadsbebyggelse. Dessutom finns
möjligheter att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och omvandla
verksamhetslokaler till bostäder i flerfamiljshus. Största delen av
exploateringsområdet ägs av privata fastighetsägare. En markanvisningstävling
genomfördes under 2016 och en exploatör som föreslår att bygga 21 lägenheter
inom området, utsågs. En planläggning av hela kvarteret, inklusive privata
markområden har inletts. Hela området inrymmer ca 100-150 lägenheter.
4. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i
form av industri, vård och kontor. Ett planprogram togs fram 2015 och visar att
det kan vara lämpligt att bebygga delar av kvarteret. För närvarande utreds om delar
av området är lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Tidigast
bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2018-19 efter att planläggning
genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter beroende på
utformning av ev dagvattenmagasin.
5. Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv
för en lång tid framöver. En strukturplan som redovisar de första 10 årens
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utbyggnadsvolymer och områden har tagits fram och godkänts under 2016.
Strukturplanen möjliggör för omkring 800 bostäder i den norra och centrala delen
av Visborg. Under 2017 pågår en stadsvisionsstudie som ska ta fram
förutsättningarna för att detaljplanera mark som kan ta över volymproduktionen av
bostäder när marken inom yttre A7 är fullt utbyggd. Det bedöms att en detaljplan
som möjliggör byggande kan finnas framme under senare delen av 2018.
Inom Visborg inbegrips även utvecklingen av Kungsladugårdsområdet där en
detaljplan är under framtagande, samt Äppellunden norr om Färjeleden.
6. Östercentrum
Området omfattar Visbys centrala delar med stora ytor med såväl parkeringsytor
som affärscentra och mötesplatser. Såväl regionens egen mark som privata
bebyggda fastigheter ryms inom utvecklingsområdet. Ett planprogram togs fram
under 2013 inom vilket ett antal förtätningsområden för bostäder, handel och
kontor definierades. Under 2017 pågår ett uppdrag med att ta fram ett program för
en levande stadskärna varav just Östercentrum utgör en vital del. Detta program
samordnas med en stadsvisionsstudie för området. Studien förväntas bl a ge svar på
hur området lämpligen kan exploateras utan att inkräkta på de värden som platsen
har, inte minst gäller detta närheten till världsarvet. Totalt kan området komma att
inrymma ca 200 bostäder, men utbyggnaden förutsätter att parkeringsfrågorna kan
lösas på tillfredsställande sätt. Förutom bostäder kan ytor för handel och publika
stråk tillskapas. En detaljplan förväntas vara klar under 2019, markanvisning kan
ske under planprocessen och byggande av bostäder kan möjligen inledas 2019.
7. Kv Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området. Intressenter är fastighetsägarna till
verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive processindustriell
tillverkning. Dessutom har region Gotland råmark inom området som kan förädlas
till mark för handel och verksamheter. För att utveckla området ställs krav på en
överenskommelse med travsällskapet som disponerar ytor för stall och travbana.
8. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Under 2017 har ett särskilt boende med 60
platser invigts. Inom detaljplanen ryms ytterligare ett 40-tal bostäder i
flerfamiljshus. Avsikten är att genomföra en markanvisning under senare delen av
2017 i samband med att byggandet av det särskilda boendet påbörjas. Utveckling av
området och byggande av bostäder bedöms inledas tidigast under hösten 2019.
9. Brodösen Terra Nova
Med lättade flygbullerreglerna kan denna detaljplan nu genomföras efter antagande..
Utredning pågår kring hur ett genomförande ska ske. Planen medger ca 35
småhustomter inom detta område.
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10. Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att
skapa möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra
platser. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark och
med enskilt huvudmannaskap för infrastruktur, varför regionens roll ofta
inskränker sig till planläggning och utbyggnad av VA till planområdets gräns. Av
den orsaken ”syns” dessa projekt inte lika tydligt i exploateringsplaneringen, men
de är icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
Regionen arbetar tillsammans med exploatörer som har för avsikt att bygga
bostäder inom bl a Hemse och Roma. Det bedöms att det finns goda möjligheter
för dessa att komma till stånd under 2018. För ett genomförande krävs viss
utbyggnad av bl a gator och VA.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram en inventering som visar var det finns
planlagd och byggklar mark i ett antal av de större orterna på ön. För att potentiella
bostadsbyggare ska få kännedom om att dessa områden finns, har några av dem
paketerats och publicerats på websida för denna typ av objekt. Det pågår viss dialog
med intresserade byggherrar om de publicerade tomterna.
11. Medel för tidiga skeden
Start-PM är en metod som regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar
har börjat arbeta med under senare år. I en startpromemoria utreds
förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir
ett underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I
vissa fall kan det inom ramen för ett Start-PM vara nödvändigt att göra enklare
undersökningar av mark eller annat som då kan innebära att externa konsulter
används och dessa lägen är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten finns en
ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas. Ur budgetteknisk
synpunkt är det dock att föredra att denna pott för tidiga skeden istället finns i
driftbudgeten för regionstyrelseförvaltningen.
12. Visby hamn stadsutveckling
Inom Visby hamn har en stadsvisionsstudie tagits fram som visar på möjligheter att
utveckla hamnområdet med ny bebyggelse och med nya mötesplatser. Med
utgångspunkt i studien har ett arbete med att ta fram en detaljplan inletts. Under
2017 kommer arbetet med att utveckla ideer tillsammans med intressenter inom
hamnområdet att fortgå, för att senare kunna konkretiseras. Under kommande år
behövs investeringsmedel för att genomföra vissa tekniska undersökningar samt
studier av olika slag.
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13. Förtätningsprojekt Visby
I syfte att ta fram enkelt byggbar mark i Visby har samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört en sk ”gluggutredning” under 2017. Denna utredning har identifierat ett
antal markområden, mer eller mindre lämpade för att bebygga som ett kostnadsoch yteffektivt sätt att skapa nya bostäder. Det handlar om mark som idag utgörs
av allmän plats/parkmark eller liknande och som inte nyttjas på ett ändamålsenligt
sätt. Det kan t ex vara mark som blivit över eller grönytor som inte används eller
tillför något värde för omgivningen. Ett antal av dessa identifierade områden
kommer under 2017 och 2018 att väljas ut för att planläggas och därefter
markanvisas för bostadsbyggande. Kostnader som uppstår i samband med detta
bedöms som små i sammanhanget.
14. Industrimark
Det finns i Visby men även runt om på ön ett antal områden planlagda för
industriverksamhet. När en intressent dyker upp och vill etablera verksamhet inom
ett sådant område krävs ofta att infrastruktur i form av gator och vatten och avlopp
byggs ut enligt detaljplanen. För att kunna svara upp mot dessa ofta snabba projekt
krävs att det finns tillgängliga budgetmedel.
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5.2.

Slutsatser av föreslagen prioritering och utbyggnadstakt

I bilaga till exploateringsplanen finns exploateringsbudgeten för åren 2018-2019 avseende
kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger under kommande 4-årsperiod
möjlighet att bygga ca 1 500 lägenheter i flerfamiljshus och småhus/radhus. Det innebär en
byggtakt på mer än 300 lägenheter per år. I ett historiskt perspektiv är denna byggtakt långt
högre än vad som kan betecknas som normalt för Gotland. Efterfrågan på bostäder är
ännu så länge hög och den förhållandevis höga prisnivån på bostadsmarknaden möjliggörs
av ett historiskt lågt ränteläge. I arbetet med att ta fram mark och bygga infrastruktur för att
möjliggöra bostadsbyggande, är det därför viktigt att bedöma varje projekt utifrån dess
egna förutsättningar och den då rådande situationen när det gäller till exempel
bostadsmarknad och efterfrågan.
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet fortsätter att arbeta med att
styra upplåtelseformen så att hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar
som genomför projekten också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för Gotland
i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en god
planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför projektet
i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att förlängning av
beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte genomförs på
utsatt tid. Här kan det bli aktuellt med att använda sig av kortare markanvisningsperioder
och/eller viten för projekt som inte genomförs enligt överenskommelse.

Bilaga 1.
Exploateringsbudget 2018-2019 samt plan 2020-2021
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Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Kommunalförbundet har bildats för att uppnå större rådighet över den
nationella planeringen och utförandet av ambulansflygverksamheten jämfört med
dagens situation där marknaden upprätthålls av en dominerande leverantör med
vilken landsting/regioner träffar avtal av ofta kortfristig art.
Kommunalförbundets verksamhetsidé är att ta kontroll över dirigeringsfunktionen
och den medicintekniska utrustningen samt svara för bemanning med medicinsk
personal. Beträffande den flygoperativa delen har man funnit att en ekonomiskt
fördelaktig uppdelning är att kommunalförbundet äger flygplanen medan man
upphandlar själva flygtjänsten.
Upphandling av flygplanen pågår under våren 2017 och ingående av avtal om köp
förutsätter en finansieringslösning senast 1 juli. Olika finansieringsmöjligheter har
utretts; lån på marknaden, lån från Kommuninvest eller lån direkt från
landstingen/regionerna, varvid den sista lösningen befunnits vara den bästa.
Förbundets stadgar möjliggör upptagning av lån upp till 600 miljoner kronor enligt
2015 års prisnivå. Summan uppräknas med 3 procent per år vilket gör att en
framräkning till 2020, då flygplanen beräknas levereras, ger summan 695,5 miljoner.
Fördelningen av lånebeloppet mellan landsting/regionerna följer samma
fördelningsmodell som skall gälla för den fortsatta fördelningen av förbundets
kostnader för koordineringscentral, medicinteknisk utrustning och administration
Hälso- och sjukvården i Region Gotland är beroende av att anlita ambulansflygplan
för patienttransporter, dels under de månader då flygning med ambulanshelikopter
ofta hindras av väderförhållanden, dels vid flygning av mer än två patienter samtidigt
eller för längre sträckor. Hittills har detta skett genom avrop hos marknadsaktörerna,
varav en är dominerande, utan att upphandlingsavtal tecknats.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 112 forts
RS 2017/345

Kommunalförbundet möjliggör ett nationellt rationellt system för fördelning av
resurser till rimliga ekonomiska villkor och anskaffning och underentreprenader är
upphandlade enligt LOU. Ägande av flygplanen innebär fördelar ur ekonomisk
synpunkt liksom för att säkerställa önskad kapacitet.
Valet av finansieringsmodell och avstämning av fördelningsprinciperna
landstingen/regionerna emellan har beretts i landstingens ekonomidirektörsgrupp.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer uppdraget för kommunalförbundet. Med
anledning av viss osäkerhet om lånesummans slutliga storlek föreslås att regionstyrelsen får delegation på beslut om slutlig utlåning under förutsättning att lånesumman ryms inom föreslagen ram, 4 300 tkr. Om kostnaden blir större föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige ska ta nytt beslut
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04
Ärendets behandling under mötet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/345
4 maj 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300
000 kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när
investeringen är fullgjord. Överstiger slutlig lånesumma ramen skall nytt beslut
fattas.



En förutsättning för utlåningen är att övriga medlemmar i förbundet
gör motsvarande åtaganden.



Lånet ska hanteras via finansförvaltningen.

Sammanfattning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Kommunalförbundet har bildats för att uppnå större rådighet över
den nationella planeringen och utförandet av ambulansflygverksamheten jämfört
med dagens situation där marknaden upprätthålls av en dominerande leverantör med
vilken landsting/regioner träffar avtal av ofta kortfristig art.
Kommunalförbundets verksamhetsidé är att ta kontroll över dirigeringsfunktionen
och den medicintekniska utrustningen samt svara för bemanning med medicinsk
personal. Beträffande den flygoperativa delen har man funnit att en ekonomiskt
fördelaktig uppdelning är att kommunalförbundet äger flygplanen medan man
upphandlar själva flygtjänsten.
Upphandling av flygplanen pågår under våren 2017 och ingående av avtal om köp
förutsätter en finansieringslösning senast 1 juli. Olika finansieringsmöjligheter har
utretts; lån på marknaden, lån från Kommuninvest eller lån direkt från
landstingen/regionerna, varvid den sista lösningen befunnits vara den bästa.
Förbundets stadgar möjliggör upptagning av lån upp till 600 miljoner kronor enligt
2015 års prisnivå. Summan uppräknas med 3 procent per år vilket gör att en
framräkning till 2020, då flygplanen beräknas levereras, ger summan 695,5 miljoner.
Fördelningen av lånebeloppet mellan landsting/regionerna följer samma
fördelningsmodell som skall gälla för den fortsatta fördelningen av förbundets
kostnader för koordineringscentral, medicinteknisk utrustning och administration.
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Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting och regioner i Sverige.
I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till
ett belopp om 600 miljoner kronor enligt 2015 års prisnivå utan ytterligare
godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Summan ska räknas upp med
3 procent per år. För Region Gotland skulle summan efter uppräkning till och med
2020 bli 4 173 000 kronor.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken
flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för
flygverksamheten inklusive skötsel av flygplanen. Medlemmarna bemannar
flygplanen med sjuksköterskor och läkare.
Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut
fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.
Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter
andelstalet i KSA enligt nedan. Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna
beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.
Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Stockholm läns landsting
Region Gotland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala
Landstinget Sörmland
Region Örebro
Landstinget i Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Region Skåne
Landstinget Blekinge
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Summa

22,6
0,6
4,5
3,5
1,9
2,4
3,6
2,9
2,9
2,7
2,9
2,9
2,5
1,3
2,7
2,6
13,2
1,6
3,2
16,7
2,8
100,0

Maximalt lånebelopp i
2015 års prisnivå

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

135 600 000
3 600 000
27 000 000
21 000 000
11 400 000
14 400 000
21 600 000
17 400 000
17 400 000
16 200 000
17 400 000
17 400 000
15 000 000
7 800 000
16 200 000
15 600 000
79 200 000
9 600 000
19 200 000
100 200 000
16 800 000

%

600 000 000
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Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per
flygtimme. Fördelen med denna modell är att kapitalkostnaden fördelas efter
nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av
medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.
Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s
resultat och ingår därmed i underlaget för fördelning av kostnader per flygtimme.
Finansiering
Betalningsplan

Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas.
Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna
förväntas vara slutförda inom högst 36 månader efter avtalstecknande.
Lån

Kortfristig finansiering-Kreditiv
Kreditivränta utgår under den tid flygplanen successivt levereras, cirka 36 månader.
Ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent.
Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent.
Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott, första gången 30 december 2017.
Långfristig finansiering - Lån med femårig bindningstid
Det totala lånebeloppet fastställs och lån för respektive landsting/region läggs upp
när samtliga flygplan är levererade och godkända.
Lånens samlade värde ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen ska
löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter godkänd
leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms
levereras successivt under en period om cirka två år. Skillnaden i löptid mellan den
ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta bedöms vara liten och
utan ekonomisk betydelse.
Lånen löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som femårig swap-ränta
plus en marginal på 0,5 procent. Räntan skall dock lägst vara noll procent. För
följande femårsperioder fastställs räntan till femårig swapränta plus en för varje
femårsperiod ny omförhandlad marginal. Om dagen för räntesättning infaller på en
helg skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.
Räntan erläggs kalenderårsvis i efterskott.
Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknande totala lånesumman när upphandlingen
är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp ägarna ska låna ut till KSA och
vid vilka tidpunkter.
Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar
flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några
flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess
återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till
medlemmarna.
Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, första
gången den 30 december det år som slutleverans av samtliga flygplan skett, det vill
säga enligt plan tidigast 2020.
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Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region
finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering)
dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram
av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
Bedömning

Hälso- och sjukvården i Region Gotland är beroende av att anlita ambulansflygplan
för patienttransporter, dels under de månader då flygning med ambulanshelikopter
ofta hindras av väderförhållanden, dels vid flygning av mer än två patienter samtidigt
eller för längre sträckor. Hittills har detta skett genom avrop hos marknadsaktörerna,
varav en är dominerande, utan att upphandlingsavtal tecknats.
Kommunalförbundet möjliggör ett nationellt rationellt system för fördelning av
resurser till rimliga ekonomiska villkor och anskaffning och underentreprenader är
upphandlade enligt LOU. Ägande av flygplanen innebär fördelar ur ekonomisk
synpunkt liksom för att säkerställa önskad kapacitet.
Valet av finansieringsmodell och avstämning av fördelningsprinciperna
landstingen/regionerna emellan har beretts i landstingens ekonomidirektörsgrupp.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer uppdraget för kommunalförbundet. Med
anledning av viss osäkerhet om lånesummans slutliga storlek föreslås att
regionstyrelsen får delegation på beslut om slutlig utlåning under förutsättning att
lånesumman ryms inom föreslagen ram, 4 300 tkr. Om kostnaden blir större föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige ska ta nytt beslut.
Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse 2017-xx-xx
Utkast till kreditiv och revers
Bildspel från KSA fullmäktige 2017-04-06
Förbundsordning KSA
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,

o

samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av
beställnings- och -koordineringscentral,

o

samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,

o

i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o

mål och riktlinjer för verksamheten,

o

förbundets årliga budget,

o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,

o

val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Information
Styrelsens sammanträde
– reviderad förbundsordn.
den 9 mars §15
§7 FD informerar.
2017-04-10

Förbundsordningen §15
Maximalt lånebelopp var tidigare skrivet med belopp utan någon beskrivning av
indexuppräkning.
Beloppet i förbundsordningen är beslutat år 2015.
KSA får flygplan levererat år 2020.

Förbundsordningen §15
KSA får flygplan levererat år 2020 och lånebeloppet anpassas i den reviderade
förbundsordningen till relevant prisindex emellan 2015 och 2020.
En blandning av prisindex för allmänt, löner och metaller används normalt för
flygplan.
Snittet bedöms vara emellan 2,5–3,5%. För större flygplan används större index.

Förbundsordningen §15
I reviderad förbundsordning används 3%.
Med ändringen ökar KSA maxlånebelopp med 95,5 mnkr till 695,5 mnkr.
Lånen fördelas emellan landsting och regioner enligt samma princip som tidigare.
En indexering av det år 2015 fastställda maximala lånebeloppet (600 mnkr)
genomförs för att reducera risk förknippad med upphandling flygplan.

Referens nummer:xxxx

KREDITIV

Till xxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx) adress:,
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Slutligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

I enlighet med betalningsplan

Slutförfallodag:

Kreditiv avslutas när totala lånesumman för flygplanen är fastställd
och lånerevers upprättad.

Räntesats:
Ränta Stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara
noll procent. Stibor fixing sätts första bankdagen i respektive kvartal.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Räntan ska betalas 30 december årligen.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Betalningsanvisning:
Innehavaren av detta avtal ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske, anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.
Konto
xxxxxxxxxxx läns landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets
konto:
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeå Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas: Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.

Referens nummer:xxxx

REVERS

Till xxxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx),adress:
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Ursprungligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

201x-xx-xx

Slutdag:
Slutförfallodag:

203x-12-30
203x-12-30

Räntesats:
Räntan för första 5-års perioden fastställs till 5 årig swapränta plus en marginal på 0,5
procent. Swapräntan fastställs initialt per 201x-xx-xx. För följande 5-årsperioder fastställs
räntan till 5-årig swapränta plus en för varje ny 5-årsperiod omförhandlad marginal. Räntan
skall dock vara lägst noll procent.
Om dagen för räntsesättning infaller på en helgdag skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Betalning av ränta betalas den 30 december årligen i enlighet med Modified Following
Business Day Convention.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Amortering:
Amortering av lånet sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens
genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Detaljer avseende amorteringen framgår
av bilaga till denna revers. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas
som en extra amortering till medlemmarna.
Lånen amorteras första gången 30 december 20XX samtidigt som räntebetalning sker.
Betalningsanvisning:
Innehavaren av denna revers ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.

Referens nummer:xxxx
Konto
Xxxxxxxxx landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeås Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas:
-Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.
-Amorteringsplan

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 19

Köpekontrakt och exploateringsavtal,
Visby Kransborren 1
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 142
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-23

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 142

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och
köpekontrakt

RS 2017/155

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x
x

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.
Reservation
Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) reserverar sig enligt motivering
nedan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendet om Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt har (2017-0515, § 54) har återremitterats från regionfullmäktige med motiveringen att:
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 142 forts
RS 2017/155

Få frågan om eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt. Skall vite betalas en
gång eller fortlöpande tills felen åtgärdats?
Fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga att
planens intentioner upprätthålls.
Regionstyrelseförvaltningen har i reviderad tjänsteskrivelse (2017-05-23) och PM
gjort förtydliganden och klargörandet i ärendet. Ändringar är även gjorda i
köpekontraktet för att förtydliga och säkerställa att detaljplanens ambitioner också
genomförs. I korthet har följande ändringar i kontraktet införts:
-

En ny § 1 har lagts till där det slås fast att syftet är att det på fastigheten ska
bedrivas hotellverksamhet i enlighet med detaljplan, bygglov samt att med
hotellverksamhet avses detsamma som i lagen (SFS 1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse.

-

§ 2 har kompletterats med det numera fattade beslutet om bygglov (2017-05-08).

-

En ny § 4 har införts som reglerar hur och när tilläggsköpeskilling ska tillämpas.
Villkoret innebär att tilläggsköpeskilling utgår om fastighetens användning
ändrats med anledning av planändring som initierats av fastighetsägaren.
Tilläggsköpeskilling kan utgå en gång.

-

Tidigare § 14 som innehöll villkor om vite har tagits bort med hänvisning till att
frågan regleras i §4 i nya avtalet.

Med de gjorda förändringar som regionstyrelseförvaltningen genomfört i
köpekontraktet enligt ovan redogörelse, anser förvaltningen att ärendet nu kan gå
vidare för hantering och beslut av regionstyrelse och regionfullmäktige.
Yrkande
Isabel Enström (MP), yrkar, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP) och
Brittis Benzler (V), avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och och
yrkandet om avslag och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 142 forts
RS 2017/155

Reservation
Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maeckers (MP) reservation mot beslut om
köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1.
”Vi reserverar oss mot regionstyrelsens beslut 2017-05-30 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

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/155
23 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt med
K-lokko Skogen AB. Reviderade handlingar efter återremiss
Ärendet återkommer till regionstyrelsen och regionfullmäktige för hantering efter regionfullmäktiges
återremiss av ärendet 2017-05-15. Förändringar i tjänsteskrivelsen har markerats med kursiv
text.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta samt att förklara besluten
omedelbart justerade
-

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).
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/155

Regionfullmäktige återremitterade 2017-05-15 ärendet till förnyad beredning när det gällde följande
- Få frågan om eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt. Skall vite betalas en gång
eller fortlöpande tills felen åtgärdats?
- Fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga att
planens intentioner upprätthålls.
Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av återremissen tagit fram en PM med synpunkter
och klargörandet i ärendet och med reflektioner kring problematiken generellt med mark planlagd
för boende kontra hotell (bilaga 7).
Dessutom har förvaltningen gjort vissa ändringar i köpekontraktet för att förtydliga och säkerställa
att detaljplanens ambitioner också genomförs. I korthet har följande ändringar i kontraktet införts:
- En ny §1 har lagts till där det slås fast att syftet är att det på fastigheten ska bedrivas
hotellverksamhet i enlighet med detaljplan, bygglov samt att med hotellverksamhet avses
detsamma som i lagen (SFS 1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
- §2 har kompletterats med det numera fattade beslutet om bygglov (2017-05-08)
- En ny §4 har införts som reglerar hur och när tilläggsköpeskilling ska tillämpas.
Villkoret innebär att tilläggsköpeskilling utgår om fastighetens användning ändrats med
anledning av planändring som initierats av fastighetsägaren. Tilläggsköpeskilling kan utgå
en gång.
- Tidigare §14 som innehöll villkor om vite har tagits bort med hänvisning till att frågan
regleras i §4 i nya avtalet

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/155

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 2017-07-11. 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.

-

Skulle fastighetens användning med anledning av planändring som initierats av
fastighetsägaren, komma att omfatta bostäder, ska det utgå en tilläggsköpeskilling med ett
belopp om 5 450 000 kronor. Beloppet ska indexregleras och villkoras i 15 år efter
tillträde.

-

Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts om inte
regionstyrelsen beslutar annat 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
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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.
Med de gjorde förändringar som regionstyrelseförvaltningen genomfört i köpekontraktet enligt ovan
redogörelse, anser förvaltningen att ärendet nu kan gå vidare för hantering och beslut av
regionstyrelse och 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
Bilaga 7. PM. Förvaltningens synpunkter med anledning av återremiss
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö

4 (4)

Synpunkter med anledning av återremiss om vitesbestämmelser i köpekontraktet
avseende fastigheten Visby Kransborren 1
Detaljplanen Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren) antogs den 15 december 2008 (RF §
157) och vann laga kraft den 15 oktober 2009. Kvartersmarken inom planen får användas
för hotell och kontor (K). Planen hade en genomförandetid om fem år räknat från laga kraft.
Genomförandetiden löpte således ut den 15 oktober 2014. Det innebär att det i regionens
ägo finns frihet att pröva om planområdet kan användas för – även – annan användning t.ex.
bostad. Tills sådan ändring skett gäller dock planens bestämmelser. Enligt uppgift har också
bygglov nyligen utfärdats för hotell.
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § första stycket PBL förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Enligt 9 kap. 2 § först stycket PBL krävs det bygglov bl.a. för annan ändring av en byggnad
än tillbyggnad, om ändringen innebär att a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller
inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till
stånd, eller b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.
Var gränsen går mellan ändamålen tillfälligt boende på hotell och bostad är inte alldeles
uppenbar. Därutöver torde det krävas att blir fråga om ett väsentligen annat ändamål för att
rättelse skall kunna krävas med stöd av PBL. Det hela gör PBL till ett något mindre skarpt
instrument för att säkerställa fullmäktiges ambitioner att en fastighet planlagd, värderad och
såld som hotell endast kommer att användas som hotell. Eftersom marknaden värderar
hotellfastigheter lägre än bostadsfastigheter, uppstår ett utrymme för arbitrage. Särskilt som
det för bostadsfastigheter finns möjlighet för refinansiering genom bostadsrättsregelverket.
Härtill kan beaktas att tidigare försäljningar för hotelländamål slutligen blivit bostäder (t.ex.
Göransgården och förra brandstationen på Scheelegatan). Det antyder att marknaden för
hotell kan vara mättad. Erfarenhetsmässigt gäller också att somliga köpare inte fullföljer
löften om fastigheters exploatering.
På anförda skäl har i kontraktet laborerats med en köprättslig vitesklausul (oberoende av
PBL:s sanktionssystem) som skulle säkerställa hotellanvändning. Beloppet är beräknat utifrån
skillnaden för vad en försäljning för bostadsändamål erfarenhetsmässigt bedöms ge och
föreliggande anbud, d.v.s. drygt fem miljoner kronor. Det skulle i så fall tas ut en gång. Syftet
har inte varit att legitimera annan användning utan erforderliga beslut. Men om fastigheten
ändå hade utvecklats på ett annat sätt, skulle skattebetalarna i vart fall inte förlora något
ekonomiskt på affären. Den föreslagna klausulens träffsäkerhet kan dock diskuteras. Och
uppenbarligen har intentionerna missförståtts som om att det skulle ha gått att köpa sig fri.
Därför har kontraktet setts över och justerats i syfte att klargöra vad som händer om en
ändrad användning skulle komma att tillåtas.
Patrik Pettersson
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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.

§2
Detta avtal gäller under förutsättning att
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.

§8
Regionen svarar för iordningställande av förbindelsepunkt
Vatten, spill- och i fastighetsgräns för regionala vatten-, spill- och
dagvatten
dagvattenledningar.
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
Syfte

Syftet med försäljningen är att det på fastigheten Visby
Kransborren 1 ska bedrivas hotellverksamhet i enlighet med
detaljplan och det givna bygglovet. Med hotellverksamhet avses
detsamma som i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse.

§2
Handlingar

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby, del av Hällarna
1:7, markanvisningsavtal av den 8/12 2015 och 17/2 2016 samt
beslut om bygglov 2017-05-08 BN 2017/73. Parallellt med detta
köpeavtal upprättas även ett exploateringsavtal.

§3
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.

§4
Tilläggsköpeskilling

Skulle fastighetens användning med anledning av planändring
eller annat beslut som initierats av fastighetsägaren, komma att
omfatta bostäder, ska det utgå en tilläggsköpeskilling med ett
belopp om 5 450 000 kronor. Beloppet ska indexregleras med
stöd av KPI räknat från dagen då fullmäktiges beslut om detta
avtal vann laga kraft till dess beslut meddelats om ändrad
användning. Villkoret om tilläggsköpeskilling gäller under en
period om 15 år från det att köparen tillträtt fastigheten.

§5
Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2017-07-11
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.

§6
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.
§7
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.

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1

§8
Köpebrev och
lagfart
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Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar regionen
till köparen kvitterat köpebrev.
Köparen får inte söka lagfart förrän köpebrev har upprättats.

§9
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.

§10
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.

§11
Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

§12
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.

§13
Nyttjanderätter
och servitut

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

§14
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.

§15
Kostnader för
ägareövergången

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

§16
Byggnadsskyldighet

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.

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1
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§17
Överlåtelseförbud

Köparna får inte överlåta fastigheten innan
byggnadsskyldigheten enligt pkt 16 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.

§18
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.

§19
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

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

………………………………….
Peter Lindvall

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1

………………………………….
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………………………………….

……………………………………

………………………………….

namnförtydligande

namnförtydligande

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.
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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
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Fastställande av regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 136
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-09

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 136

Regelverk för trygghetsboenden

RS 2017/383
AU § 155

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Regelverket för stöd till trygghetsboenden godkänns och fastställs.
x Följande ändringar ska införas i förslaget till Region Gotlands regelverk för stöd
till trygghetsboenden:
- Under rubriken ”Kriterier för trygghetsboende”
- Följande sats läggs till efter ”gemensamma portal*”: ”eller gemensam
bostadsförmedling”
- Följande mening ändras ”*arbetet med att utreda möjligheter att skapa en
portal för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017” till ”*
Under 2017 påbörjas en utredning för att skapa rutiner för anvisning till
trygghetsbostäderna utifrån en gemensam portal/kö.”
x Under rubriken ”Vem kan söka trygghetsboende”
- Följande mening läggs till efter ”För de som uppfyller kraven på
trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid”: ”Medicinska och sociala
förturer kan beviljas*.”
x Regionstyrelsen får uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden om
ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsens beslut
x

x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning
utreda och återkomma till regionstyrelsen kring utveckling av regelverket när det
gäller internt ansvar för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt
frågor kring portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.
Uppdraget ska återkopplas senast 2018.

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (Rf § 34) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut
(Rf § 35)om att till regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för
trygghetsboende.
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RS 2017/383

Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan
fastställas och därigenom ge bostadsexploatörer på Gotland förutsättningar för att
investera i och uppföra trygghetsboenden. Med anledning därav har förvaltningen
arbetat fram ett förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja
gälla från den 1 juli 2017. Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara
hyresrätter och att fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande.
Med anledning därav vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla
alla bostäder under en portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla
trygghetsbostäder.
Föreslaget regelverk innehåller också bestämmelser kring stöd till bostadsexploatörer
som nyproducerar byggnad för att inhysa trygghetslägenheter. Som grund för att
beviljas stöd ligger att projektet ska kunna beviljas investeringsstöd av Boverket inom
ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer”. De regelverk som föreslås gälla för region Gotland
avviker till delar från Boverkets regler, såtillvida att åldersgränsen är högre (70 år mot
Boverkets 65 år) samt att region Gotland inte ger stöd för ombyggnad.
Det ekonomiska stöd som region Gotland föreslås tillhandahålla för de bostadsprojekt som uppfyller villkoren i regelverket, uppgår till följande belopp.
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta
som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Regionstyrelsen ansvarar för att handlägga och finansiera ärenden inom detta
regelverk.
Tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden på Gotland kan komma
att ha en positiv effekt när det gäller det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. På sikt kan detta påverka planeringen av nya vård- och
omsorgsboenden. Detta första trygghetsboende om 68 lägenheter beräknas vara klart
för inflyttning hösten 2018, vilket då får budgeteffekter under del av detta år.
Regionstyrelseförvaltningen uppskattar att det fram till 2019 kan komma att uppföras
ca 100 lägenheter inom boendeformen.
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Förutsatt att dessa kvalificerar sig för att beviljas stöd inom föreslaget regelverk, kan
det komma att innebära ett behov om ca 1 mnkr per år i budgetmedel.
Finansieringen för kommande år bör hanteras inom ramen för ordinarie
budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att utvärdera föreslaget regelverk
när det gäller tillämpning och utfall efter att ett första trygghetsboende har tagits i
bruk. Det finns ett antal områden som kan utredas mer ingående för att pröva
huruvida dessa ska införlivas i regelverket. Det gäller frågor kring en gemensam
portal eller bostadsförmedling av trygghetslägenheter, införande av social och
medicinsk förtur till trygghetsbostäder, samt var ansvaret för hantering av
trygghetsboenden ska finnas inom region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att besluta att godkänna
föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden för fastställande i
regionfullmäktige, samt att föreslå fullmäktige att besluta att till regionstyrelsen
delegera uppgiften att fatta beslut om bidrag med stöd av regelverket.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till
regionstyrelsen i frågor kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar
för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring
portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att regelverket
fastställs och att uppdrag ges till regionstyrelsen om att fatta beslut om bidrag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-09
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Yrkanden
Stefaan De Maecker (MP) yrkar, med instämmande av Maria Björkman (S), på tillägg
om att uppdraget ska återkopplas senast 2018.
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Följande ändringar ska införas i förslaget till Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden:
Under rubriken ”Kriterier för trygghetsboende”
- Följande sats läggs till efter ”gemensamma portal*”: ”eller gemensam
bostadsförmedling”
- Följande mening ändras ”*arbetet med att utreda möjligheter att skapa en
portal för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017” till ”*
Under 2017 påbörjas en utredning för att skapa rutiner för anvisning till
trygghetsbostäderna utifrån en gemensam portal/kö.”
Under rubriken ”Vem kan söka trygghetsboende”
- - Följande mening läggs till efter ”För de som uppfyller kraven på
trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid”: ”Medicinska och sociala
förturer kan beviljas*.”
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Stefaan De Maeckers
tilläggsyrkanden och finner att de bifalls. Votering begärs. Ja för Stefaan De
Maeckers yrkanden och Nej för arbetsutskottets förslag. Följande röstade ja: Filip
Reinhag (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Meit Fohlin (S). Följande
röstade nej: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Peter Wennblad (M) och Johan Thomasson (L). 1 var frånvarande.
Ordföranden finner att Stefaan De Maeckers tilläggsyrkanden vinner majoritet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/383
9 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Fastställande av regelverk för stöd till trygghetsboenden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att besluta
-

att godkänna och fastställa föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden

-

att till regionstyrelsen delegera uppgiften att besluta i ärenden om ansökan
om stöd enligt detta regelverk

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan
med berörd förvaltning utreda och återkomma till regionstyrelsen kring
-

utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för hantering av frågan,
system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam förmedling
av trygghetsboenden.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (Rf§34) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut
(Rf§35)om att till regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för
trygghetsboende.
Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan
fastställas och därigenom ge bostadsexploatörer på Gotland förutsättningar för att
investera i och uppföra trygghetsboenden. Med anledning därav har förvaltningen
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arbetat fram ett förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja
gälla från den 1 juli 2017. Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara
hyresrätter och att fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande.
Med anledning därav vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla
alla bostäder under en portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla
trygghetsbostäder.
Föreslaget regelverk innehåller också bestämmelser kring stöd till bostadsexploatörer
som nyproducerar byggnad för att inhysa trygghetslägenheter. Som grund för att
beviljas stöd ligger att projektet ska kunna beviljas investeringsstöd av Boverket inom
ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer”. De regelverk som föreslås gälla för region Gotland
avviker till delar från Boverkets regler, såtillvida att åldersgränsen är högre (70 år mot
Boverkets 65 år) samt att region Gotland inte ger stöd för ombyggnad.
Det ekonomiska stöd som region Gotland föreslås tillhandahålla för de
bostadsprojekt som uppfyller villkoren i regelverket, uppgår till följande belopp.
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.

Regionstyrelsen ansvarar för att handlägga och finansiera ärenden inom detta
regelverk.

Bedömning

Tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden på Gotland kan komma
att ha en positiv effekt när det gäller det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. På sikt kan detta påverka planeringen av nya vård- och
omsorgsboenden. Detta första trygghetsboende om 68 lägenheter beräknas vara klart
för inflyttning hösten 2018, vilket då får budgeteffekter under del av detta år.
Regionstyrelseförvaltningen uppskattar att det fram till 2019 kan komma att uppföras
ca 100 lägenheter inom boendeformen. Förutsatt att dessa kvalificerar sig för att
beviljas stöd inom föreslaget regelverk, kan det komma att innebära ett behov om ca
1 mnkr per år i budgetmedel. Finansieringen för kommande år bör hanteras inom
ramen för ordinarie budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att utvärdera föreslaget regelverk
när det gäller tillämpning och utfall efter att ett första trygghetsboende har tagits i
bruk. Det finns ett antal områden som kan utredas mer ingående för att pröva
huruvida dessa ska införlivas i regelverket. Det gäller frågor kring en gemensam
portal eller bostadsförmedling av trygghetslägenheter, införande av social och
medicinsk förtur till trygghetsbostäder, samt var ansvaret för hantering av
trygghetsboenden ska finnas inom region Gotland.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att besluta att godkänna
föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden för fastställande i
regionfullmäktige, samt att föreslå fullmäktige att besluta att till regionstyrelsen
delegera uppgiften att fatta beslut om bidrag med stöd av regelverket.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till
regionstyrelsen i frågor kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar
för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring
portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Regionfullmäktiges beslut 2017-03-27 (Rf§34)
Bilaga 2. Regelverk för stöd till trygghetsboende (förslag)
Bilaga 3. Regelverk blanketter (förslag)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
SOF
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Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Detta dokument innehåller förslag till definitioner, organisation, förmedling
och regler för stöd för trygghetsboende på Gotland.

Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att
delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet
och hög boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor
som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende.
Boendeformen har indirekt det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska
behovet av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal* där alla fastighetsägares
trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed garanteras att ansökningsförfarandet
sker på lika villkor och är tillgängligt för alla som tillhör målgruppen samt att
fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för alla sökande. Trygghetsboendet
innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern service och
anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en
estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med
funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutar om finansiellt stöd och utbetalning
för varje enskilt objekt.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara
mantalsskriven på Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den
aktuella situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om
regionens finansiella medverkan ska göras till regionstyrelseförvaltningen, varefter
Regionstyrelsen beslutar om medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska
eftersträvas att geografiska delar av Gotland och bostadsområden med störst behov i
första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet,
det sociala innehållet och externa serviceinsatser.

(* arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017)
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Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende.
Anpassning eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen
för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden
för trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna
gemensamma funktion.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap
om hälsa.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen
ska de boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider, gemensamma aktiviteter
samt övrig samvaro, hobby och rekreation.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov
av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i
vanliga lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla
om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning
(SFS 2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer”.
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REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är
inflyttade. Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit.
Följande år (år 2 och framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1
och utbetalning kan tidigast ske under samma utbetalningsmånad som föregående år.
Med utbetalningsmånad menas den månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget
utbetalats:
 Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när
bidraget beviljades
 Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för
annat ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
 En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är
uppfyllt.
 En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet,
är mantalsskriven på Gotland.
 En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och
användas i boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
 Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller
tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
 Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i region
Gotlands regelverk för trygghetsboenden.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

(* arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal för trygghetsbostäder sker under 2017)
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort och datum

Namnunderskrift
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionfullmäktiges beslut 2017-xx-xx

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är mantalsskriven på Gotland
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Underskrift firmatecknare

Namnförtydligande

-------------------------------

----------------------------

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 21

Inspiration Gotlands framtida roll och
verksamhet
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 138
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-24

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 138

Inspiration Gotlands framtida roll och
verksamhet

RS 2017/76
AU § 157

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

x

x

x

x

x
x

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att flytta ansvaret
för verksamheten i Inspiration Gotland AB senast den 31 december 2017 till
regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att hantera överföringen
av verksamhet och personal för Region Gotlands del samt att samverka med
Inspiration Gotland AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att undersöka
förutsättningarna för och konsekvenserna av att upphandla verksamheten
Gotland Convention Bureau samt arbetet med att få företagsetableringar till
Gotland i förhållande till att driva verksamheten vidare i Region Gotlands regi
samt förstärkt samarbete med näringslivet i detta.
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samordna de
tillståndsinriktade delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka
arbetet i relation till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att – mot bakgrund av
neddragningen av verksamhetsbidraget samt besparingarna på
regionstyrelseförvaltningen – i effektiviseringssyfte se över hur överföringen av
verksamhet och resurser kan bidra till en optimering i genomförandet av det
regionala tillväxtarbetet.
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltning att återrapportera hur
arbetet fortskrider under hösten.
Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att utreda den framtida
användningen av Donnerska huset.

Styrelsen för Regionens helägda dotterbolag Inspiration Gotland AB begärde vid
styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt ska utreda ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Utöver detta så behöver också
utredas effektiviseringsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av de omfattande
ekonomiska besparingar som regionfullmäktige beslutat om. Bolagets verksamhet är
anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 138 forts
RS 2017/76

Regionstyrelseförvaltningens lämnade föreslag till regionstyrelsen där man bedömde
att en utredning om bolagets roll och verksamhet var befogad, dels med hänsyn till
de ledningsutmaningar som förevarit de senaste åren och dels till följd av att näringslivet i allmänhet genom föreningen Tillväxt Gotland och besöksnäringen Gotlands
Förenade Besöksnäring i synnerhet stärkt sin organisering och sitt engagemang.
Regionstyrelseförvaltningen bedömde också att det är skäligt att de utbudsminskningar som hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den fortsatta
verksamheten, oavsett hur den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete behöver belysas
och optimeras, sett till de mål som regionfullmäktige fastställt i det regionala
tillväxtprogrammet. Viktigt att notera är bolaget även fått ta över en del av de
uppdrag som tidigare låg på Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB i
samband med att dess verksamhet upphörde, något som inte heller har reglerats fullt
ut.
Regionstyrelsen gav den 23 februari 2017 uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att
skyndsamt utreda bolagets framtida roll och verksamhet.
Den utredning som regiondirektören tillsatt har nu presenterat sina förslag som
sammanfattats som följer:
Sammanfattning av förslag
Arbetsgruppen förordar en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet
med en överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland. Angående
Gotland Convention Bureau och evenemangslotsen presenteras två förslag där det
ena innebär att helheten förläggs hos Region Gotland och där det andra innebär att
en extern aktör erbjuds att driva verksamheten men att Region Gotland säkrar
inflytandet över det strategiska destinationsutvecklingsarbetet.
Organisering
- Platsvarumärkesarbetet är en regional utvecklingsfråga och flyttas till
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Turistbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Inflyttarbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Företagslots flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- GCB och evenemangslots slås ihop och kan antingen bli en hel verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland eller så läggs delar på extern aktör.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 138 forts
RS 2017/76

Utredningen avrapporterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj
2017.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Modig, kultur- och fritidschef.
Till regionstyrelsens sammanträde föreligger ny tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den genomförda utredningens förslag i stort
bör följas, med en avveckling av verksamheten i Inspiration Gotland AB:s regi och
att den i huvudsak överförs till Region Gotlands regionstyrelseförvaltning. Det
utredningen inte belyser, och inte heller hade i uppdrag att belysa, är neddragningen
av verksamhetsbidraget som en del i de ekonomiska besparingarna samt kopplingen
till övrigt tillväxtarbete.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att det finns starka skäl att upphandling
bör prövas avseende Region Gotlands del av verksamheten Gotland Convention
Bureau. Tillståndslotsningen rörande företag och evenemang har också mycket
likartade processer, varför en ökad samordning bör eftersträvas. En stärkt koppling
till både samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen är också viktigt för att
myndighetshanteringen av företags- och evenemangsärenden, ur ett tillväxt- och
företagsklimatsperspektiv, skall bli än mer av en koncerngemensam angelägenhet för
Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att:
- Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avveckla verksamheten i
Inspiration Gotland AB och att senast den 31 december 2017 föra över
verksamheten till regionstyrelseförvaltningen.
- Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att hantera överföringen av
verksamhet och personal för Region Gotlands del samt att samverka med
Inspiration Gotland AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.
- Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att undersöka
förutsättningarna för och konsekvenserna av att upphandla verksamheten
Gotland Convention Bureau samt arbetet med att få företagsetableringar till
Gotland.
- Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samordna de
tillståndsinriktade delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka
arbetet i relation till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
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- Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att – mot bakgrund av
neddragningen av verksamhetsbidraget samt besparingarna på
regionstyrelseförvaltningen – i effektiviseringssyfte se över hur överföringen av
verksamhet och resurser kan bidra till en optimering i genomförandet av det
regionala tillväxtarbetet.
- Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltning att återrapportera hur arbetet
fortskrider under hösten.
- Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att utreda den framtida
användningen av Donnerska huset.
Yrkanden
Isabel Enström (MP) yrkar att punkt 3 i beslutsförslaget kompletteras med ”… i
förhållande till att driva verksamheten vidare i Region Gotlands regi samt förstärkt
samarbete med näringslivet i detta.
Johan Thomasson (L) yrkar att första beslutsförslaget ändras till "regionstyrelsen
beslutar att föreslå regionfullmäktige att flytta ansvaret för verksamheten i Inspiration
Gotland AB senast den 31 december 2017 till regionstyrelseförvaltningen".
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag tillsammans
med Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons (L) ändringsyrkande och
finner att det bifalls.
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Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avveckla verksamheten i
Inspiration Gotland AB och att senast den 31 december 2017 föra över
verksamheten till regionstyrelseförvaltningen.

•

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att hantera överföringen
av verksamhet och personal för Region Gotlands del samt att samverka med
Inspiration Gotland AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att undersöka
förutsättningarna för och konsekvenserna av att upphandla verksamheten
Gotland Convention Bureau samt arbetet med att få företagsetableringar till
Gotland.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samordna de
tillståndsinriktade delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka
arbetet i relation till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att – mot bakgrund av
neddragningen av verksamhetsbidraget samt besparingarna på
regionstyrelseförvaltningen – i effektiviseringssyfte se över hur överföringen av
verksamhet och resurser kan bidra till en optimering i genomförandet av det
regionala tillväxtarbetet.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltning att återrapportera hur
arbetet fortskrider under hösten.

•

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att utreda den framtida
användningen av Donnerska huset.

Sammanfattning

Inspiration Gotland AB:s styrelse fattade vid styrelsemötet den 9 januari 2017 beslut
om att begära av Region Gotland som ägare att skyndsamt utreda bolagets ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Regionstyrelsen fattade därefter, den 23 februari 2017, beslut
om att ” uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets framtida roll och
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verksamhet.” Utredningen avrapporterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott
den 16 maj 2017.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den genomförda utredningens förslag i stort
bör följas, med en avveckling av verksamheten i Inspiration Gotland AB:s regi och
att den i huvudsak överförs till Region Gotlands regionstyrelseförvaltning. Det
utredningen inte belyser, och inte heller hade i uppdrag att belysa, är neddragningen
av verksamhetsbidraget som en del i de ekonomiska besparingarna samt kopplingen
till övrigt tillväxtarbete.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att det finns starka skäl att upphandling
bör prövas avseende Region Gotlands del av verksamheten Gotland Convention
Bureau. Tillståndslotsningen rörande företag och evenemang har också mycket
likartade processer, varför en ökad samordning bör eftersträvas. En stärkt koppling
till både samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen är också viktigt för att
myndighetshanteringen av företags- och evenemangsärenden, ur ett tillväxt- och
företagsklimatsperspektiv, skall bli än mer av en koncerngemensam angelägenhet för
Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Inspiration Gotland AB:s tillblivelse har helt att göra med att Gotlands
Turistförening – Sveriges då äldsta medlemsförening för turism – den 13 mars 2011
försatte sig själv i likvidation efter en period av ekonomiska problem. Regionstyrelsen
beslutade då, med motivet att inte den gotländska besöksnäringen skulle drabbas, att
överta verksamheten och bedriva den i egen regi året ut. Region Gotland förvärvade
då även utifrån en upprättad kontrollbalansräkning hela inkråmet från Gotlands
Turistförening, vilket inkluderade Gotland City AB (sedermera Inspiration Gotland
AB), Gotland Convention Bureau, rättigheter, etc. Regionstyrelsen försökte därefter
upphandla hela verksamheten, men inga bud inkom då verksamheten inte bedömdes
kunna bedrivas affärsmässigt utifrån de ställda skall-kraven.
Utifrån denna situation framarbetades ett förslag rörande ”Organisering av
platsmarknadsföring av Gotland samt näringslivs- och etableringsservice”. Förslaget
innebar en satsning på ett marknadsbolag (Inspiration Gotland AB) och
näringslivsbolag (Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, f.d. Gotlands
Industrihus AB) placerat i Donnerska huset med ansvar för varumärkesarbetet och
dess tre inriktningar mot ”Besöka & mötas”, Bo & leva” samt ”Etablera”. Bolagens
uppdrag skulle vara att samverka med näringslivet och offentliga aktörer på ön
rörande platsmarknadsföring och service för besökare, inflyttare och företag.
Regionfullmäktige beslutade den 12 december 2011 (RF § 234) i enlighet med detta
förslag och Inspiration Gotland AB:s verksamhet startade därmed den 1 januari
2012.
Inspiration Gotland AB:s styrelse fattade vid styrelsemötet den 9 januari 2017 beslut
om att begära av Region Gotland som ägare att skyndsamt utreda bolagets ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Regionstyrelsen fattade därefter, den 23 februari 2017, beslut
om att ” uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets framtida roll och
verksamhet.” Utredningen avrapporterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott
den 16 maj 2017.
Inför utredningen så har näringslivets organisationer genom Gotlands förenade
besöksnäring och Tillväxt Gotland uttryckt ett intresse för att ta ett större ansvar för
de frågor som för närvarande hanteras av Inspiration Gotland AB. Utredningen har
också presenterats för dessa organisationer och en dialog rörande samverkan,
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uppdrag samt roll- och ansvarsfrågor har också förts. I dessa dialoger framgår att
näringslivet har ett starkt intresse för att driva Gotland Convention Bureau, som idag
till hälften är finansierat av näringslivet, och för att engagera sig i varumärkesarbete
ur ett näringslivsperspektiv samt avslutningsvis även i arbetet med att få
företagsetableringar till Gotland.
Ett beslut om att föra in verksamheten i regionstyrelseförvaltningen kommer att
påverka förvaltningens organisation samt att verksamheten och tjänstebefattningar
anpassas utifrån Region Gotlands roll och ansvar i det regionala tillväxtarbetet och
den kommunala kompetensen. Verksamheten behöver också anpassas utifrån de nya
ekonomiska ramarna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den genomförda utredningens förslag i stort
bör följas, med en avveckling av verksamheten i Inspiration Gotland AB:s regi och
att den i huvudsak överförs till Region Gotlands regionstyrelseförvaltning. Det
utredningen inte belyser, och inte heller hade i uppdrag att belysa, är neddragningen
av verksamhetsbidraget som en del i de ekonomiska besparingarna samt kopplingen
till övrigt tillväxtarbete. Dessa frågor lyftes dock i samband med regionstyrelsen
beslut att utreda bolagets framtida roll och verksamhet den 23 februari 2017, i den
tjänsteskrivelse som framlades för regionstyrelsen som beslutsunderlag.
När det gäller Gotland Convention Bureau specifikt så etablerades den verksamheten
inom Gotlands Turistförenings i samband med att kongresshallen byggdes och
således då i privat regi innan inkråmet förvärvades av Region Gotland. Ur ett strikt
marknadsekonomiskt perspektiv så förefaller det också logiskt att en funktion som
verkar för att stärka besöksnäringen genom marknadsföringsarbete inom segmentet
möten också har en kommersiell utgångspunkt. Region Gotland har å sin sida tagit
ett betydande ansvar i detta genom att investera i kongresshallen som möjliggörare
för större möten samt att lägga ut driften på den privata sektorn. Om verksamheten
bedrivs i Region Gotlands regi så begränsas näringslivets möjligheter att ha inflytande
på verksamheten av formella skäl, då den blir en del av förvaltningens verksamhet
och linjeansvar. Det finns därmed en betydande risk att näringslivets intresse för att
finansiera verksamheten skulle avta. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att
det finns starka skäl att upphandling bör prövas avseende Region Gotlands del av
verksamheten Gotland Convention Bureau.
En annan viktig fråga är lotsverksamheternas betydelse för företagsklimatet samt ur
ett tillväxtperspektiv vid etablerings- och expansionsfrågor för företag.
Tillståndslotsningen rörande företag och evenemang har också mycket likartade
processer, varför en ökad samordning bör eftersträvas. En stärkt koppling till både
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen är också viktigt för att
myndighetshanteringen av företags- och evenemangsärenden, ur ett tillväxt- och
företagsklimatsperspektiv, skall bli än mer av en koncerngemensam angelägenhet för
Region Gotland.
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Beslutsunderlag

Utredning om Inspiration Gotland AB:s framtida roll och verksamhet (2017-05-17).
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Bakgrund
Det av Region Gotland helägda dotterbolaget Inspiration Gotland AB:s styrelse begärde
vid styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt skall utreda ”framtida verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke och attraktionskraft”. Utöver ovanstående begäran så behöver också effektiviseringsmöjligheter utredas, inte minst mot bakgrund av de omfattande ekonomiska besparingarna som regionfullmäktige i Region Gotland fattat beslut om under 2016. Bolagets verksamhet är anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en utredning om bolagets roll och verksamhet är
befogad, dels med hänsyn till de ledningsutmaningar som förevarit de senaste åren och dels
till följd av att näringslivet, genom Tillväxt Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring,
stärkt sin organisering och sitt engagemang. Detta är en positiv utveckling som Region
Gotland ska bejaka, då det skapar bättre förutsättningar för ett starkare tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer också att det är skäligt att de utbudsminskningar som
hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den fortsatta verksamheten, oavsett hur
den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete behöver belysas och optimeras, sett till de mål
som regionfullmäktige fastställt i det regionala tillväxtprogrammet.
Viktigt att notera är bolaget även fått ta över en del av de uppdrag som tidigare låg på Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB i samband med att dess verksamhet upphörde,
något som inte heller har reglerats fullt ut.
Uppdraget är givet av regionstyrelsen den 23 februari 2017 och återrapporteras av regiondirektören till regionstyrelsen..

Arbetsgrupp
Uppdraget leds av Maria Modig, Kultur- och fritidsdirektör som tillsammans med följande
arbetsgrupp genomför uppdraget. Ulrika Jansson, koncernkontroller, Mats Jansson, näringslivsstrateg, Lotten von Heijne, verksamhetsledare organisationsutveckling samt Jonas
Beltrame-Linné, kommunikatör.

Tillvägagångssätt
Fas 1: Intervjuer med medarbetare, tillförordnad VD, intervjuer med Region Gotland interna verksamheter som är viktiga för uppdraget, intervjuer med personer från näringslivet,
genomfört två workshops samt ett antal arbetsmöten. Omvärldsspaning och andra styrdokument har även ingått i fasen materialinsamling.
Fas 2: Analys av materialet. Möte med arbetsgrupp och regiondirektör samt utvecklingsdirektör.
Fas 3: Slutsatser och analyser presenteras samt kommunikationsplan framtas.

Beskrivning av verksamheten
Inspiration Gotland AB bildades den 1 januari 2012, ett offentligt finansierat bolag helägt
av Region Gotland som arbetar för en positiv utveckling av Gotland som plats att besöka,
mötas och leva på. Bolaget har en politiskt tillsatt styrelse som representerar både politik
och näringsliv, bolaget leds av en verkställande direktör som rapporterar direkt till styrelsen. Bolaget har 11 medarbetare som är fördelade på de olika verksamhetsgrenarna; turistbyrån, inflyttarbyrån, Gotland Convention Bureau, evenemangslots, företagslots samt
marknadsföring. Samtliga anställda är kvinnor, förutom tillförordnad VD.
I april 2016 reviderades bolagets ägardirektiv där det tydligt står vad bolaget ska göra och
leverera till ägaren Region Gotland.

Ekonomi Inspiration Gotland
Inspiration Gotland redovisade en liten förlust 2016 på 45 000 kronor efter skatt och en
vinst på 486 000 kronor 2015.
Intäkterna till Inspiration Gotland kommer till största delen från Region Gotland via ett
koncernbidrag. 2016 uppgick koncernbidraget till 8,9 mnkr och 2017 9,3 mnkr. I bidraget
ingår även Region Gotlands del av partnerskapsavgiften till Gotland Convention Bureau.
Region Gotland står för hälften av finansieringen och näringslivet hälften. Partnerskapsintäkterna från näringslivet uppgår till drygt 800 tkr 2017. Företag som är partners till GCB
ingår ett treårigt avtal, de flesta avtal ska omförhandlas 2017.
Turistbyrån har nettointäkter på cirka 1 mnkr per år. Intäkterna består av provision på biljettförsäljning samt annan försäljning.
Övriga intäkter i bolaget är olika projektintäkter som är tillfälliga under respektive projekttid.
Den största kostnadsposten i bolaget är personalkostnader, 6,6 mnkr exklusive projekten
2016. Övriga stora kostnadsposter för bolaget är de trycksaker som produceras samt olika
IT tjänster och licenser.
Region Gotland äger Donnerska huset där Inspiration Gotland finns. Det är bolaget som
är hyresvärd gentemot de andra hyresgästerna. Den delen av verksamheten genererar inget
överskott i bolaget.
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Det egna kapitalet uppgick på balansdagen 20161231 till 1 285 119 kronor.
Flerårsöversikt (Tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

2 096

3 554

3 597

4612

2 631

-41

565

-132

752

78

3 839

3 830

6 223

3 562

3 257

Soliditet (%)

33,5

34,7

13,6

27,4

5,7

Avkastning på totalt kapital (%)

-1,1

14,8

-2,1

21,7

2,4

Avkastning på eget kapital (%)

-3,3

42,5

-15,6

77,1

42

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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Sammanfattning av förslag
Arbetsgruppen förordar en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med en
överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland. Angående Gotland Convention Bureau och evenemangslotsen presenteras två förslag där det ena innebär att helheten förläggs hos Region Gotland och där det andra innebär att en extern aktör erbjuds
att driva verksamheten men att Region Gotland säkrar inflytandet över det strategiska destinationsutvecklingsarbetet.
Organisering






Platsvarumärkesarbetet är en regional utvecklingsfråga och flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Turistbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Inflyttarbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Företagslots flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
GCB och evenemangslots slås ihop och kan antingen bli en hel verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland eller så läggs delar på extern aktör.

Analys och förslag
Bolaget som helhet
Inspiration Gotland (IG) är ett av Region Gotland helägt bolag som består av fem olika
verksamhetsgrenar som styrs genom en bolagsstyrelse utsedd av regionfullmäktige.
Bolagets styrelse består av två förtroendevalda, en tjänsteperson samt två representanter
från näringslivet och styrelsen har i uppdrag att utse VD.
Det senaste ägardirektivet antogs av regionfullmäktige i juni 2016, och det visar tydligt IGs
uppdrag, ändamål, innehåll och mål. Bolaget har inte till fullo uppfyllt de krav som ägaren
ställt i direktivet, exempelvis inte kring tillfredställande årsredovisning, budget och verksamhetsplan, vilket i sin tur har påverkat den inre verksamheten och det omgivande samhället negativt.
Sedan bolaget bildades 2012 har VD-rollen innehafts av fyra personer. Att leda ett bolag
med Inspiration Gotlands verksamhet kräver en bredd vilket gör att det är svårt att hitta en
VD som kan svara upp på alla kompetenskrav inom de olika delarna. Det går inte att förbise det faktum att Inspiration Gotland under de åren verksamheten existerat, påverkats
negativt av de många chefsbyten som behövts hanteras. Varumärket och de fem verksamhetsområdena som omfattas av IG har inte fått den ledning och styrning som krävts för att
generera den synergieffekt som var den ursprungliga tanken med att sammanföra dessa
verksamheter inom ett och samma bolag. Medarbetarnas erfarenhet och vilja att åstadkomma det bästa för kunderna/de vi är till för, har bidraget till att verksamheten fungerat
och levererat trots bristande ledning. Dock har inte den synergieffekt, att ha dessa fem
olika verksamhetsgrenar i samma bolag, fått det genomslag och effekt som förväntats.
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En ökad samverkan mellan de olika verksamhetsgrenarna och det omgivande samhället
hade kunnat ge en ännu större effekt än det som producerats hittills. Även avsaknad av
tydliga mål som mätts kontinuerligt och redovisats årsvis har bidragit till att denna synergieffekt inte uppnåtts till fullo eller kunnat påvisas. Även medarbetarna har uttryckt en önskan om tydliga mätbara mål som bidrar till huvudmålet att stärka Gotlands attraktionskraft
i syfte att bidra till tillväxt och befolkningsökning.
I utredningen har det genomförts två workshopar, en med medarbetarna på IG och en
med näringslivet. Resultatet visar en samstämmighet kring mål, ansvar och roller samt efterfrågan om en organisationsstruktur och plattform som tar ansvar för samverkan mellan
det offentliga och det privata. Se bilaga Opera.
Inspiration Gotlands roll har inte fungerat fullt ut. Verksamheten har mer fungerat som en
tredje part, och ofta även i fem olika delar, än som den sammanhållande länk som ägaren,
Region Gotland, förväntade sig av verksamheten.
Nuläge:
Näringslivet på
Gotland

Region Gotland

Företagsl

Evenem.

Inflyttar

GCB

Turism

Förväntat läge:
Region Gotland

Inspiration
Gotland

Näringslivet på
Gotland

Det omgivande samhället som har behov av, en sammanhållande kraft för varumärkesfrågan, samt en strategi för att öka Gotlands attraktionskraft, har inte fått levererat vad de
efterfrågat och har vänt sig till Region Gotland, som ägare, för att åstadkomma en förändring. Vidare finns en diskrepans mellan ägarens förväntningar på IG, uttryckta i ägardirektivet, och vad bolaget har levererat, framför allt gällande arbetet med varumärket.
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Helhetsbedömningen utifrån det insamlade materialet gör att det går att konstatera att företroendet, både från näringslivet och inom Region Gotland, för bolaget är skadat och att
den samlade arbetsmiljön är så pass dålig att det motiverar en större förändring. Medarbetarna vittnar om en arbetsmiljö som är under all kritik och som behöver åtgärdas snarast.
Olika arbetsmiljöinsatser har genomförts, bland har en coach anlitats för att försöka förändra och utveckla medarbetargruppen. Dock finns det fortfarande ett stuprörstänk inom
bolaget som inte är gynnsamt för varken arbetsmiljö eller resultat.
Att skapa något nytt skulle ge möjlighet till strukturella förändringar. Dessutom skulle det
ges möjlighet till att förändra uppdragen inom verksamheterna och på så sätt skapa vidareutveckling av de positiva delar som finns, i syfte att uppnå målen.
Utredningen har också tittat på ägandeskapet av verksamheterna, i delar eller i helhet, och
det finns tydliga indikationer på att det finns fördelar med att Region Gotland på ett eller
annat sätt ansvarar för verksamheten. Flera av de som arbetsgruppen intervjuat har betonat
vikten av en objektiv/neutral organisation, en organisation som är fri från vinstintressen.
Lärdomar från andra kommuner och regioner visar betydelsen av ett offentligt åtagande för
att säkra långsiktighet.
Det finns externa aktörer som vill ta över hela eller delar av verksamheten vilket skulle
kunna vara positivt på flera sätt, både för Gotland och för näringslivet. Detta är en positiv
utveckling som Region Gotland ska bejaka, då det kan skapa förutsättningar för ett starkare
tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland.
Idag har Inspiration Gotland uppdraget att leda och driva varumärkesarbetet i samverkan
med andra kring platsvarumärket Gotland. Det är ett uppdrag som inte fungerat enligt förväntan. I inspel från näringslivet är det tydligt att det finns ett stort missnöje kring platsva8

rumärkesarbetet. Även bland medarbetarna finns insikten att det arbetet varit åsidosatt och
inte drivits framåt. Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret och för att kunna
lyckas optimalt med att skapa förutsättningar för att driva och utveckla arbetet med platsvarumärkesarbetet så bör ansvaret återgå till regionen. Region Gotland har då möjlighet att
bygga upp förtroendet kring att leda arbetet i samverkan, i samband med en nystart.
Ansvaret för platsvarumärket föreslås därför placeras på regionstyrelseförvaltningen och
bör ledas av en strategisk funktion. Den funktionen ska driva arbetet, i samverkan med
andra aktörer, kring hur Gotlands attraktionskraft ska stärkas, i syfte att bidra till tillväxt
och befolkningsökning. Här ska också ansvaret för marknadsföring kring platsvarumärket
Gotland finnas.
Idén med att Inspiration Gotland skulle leda arbetet med platsvarumärket samtidigt med de
operativa verksamheterna var i grunden positiv. Att leda det strategiska arbetet kring varumärket medan verksamheterna samtidigt har fullt upp med det operativa kan nu i efterhand
konstateras vara en omöjlig uppgift. Bolaget är för litet för att kunna hantera ett så stort
och omfattande utvecklingsarbete som ingår i den regionala utvecklingsuppdraget som
Region Gotland har och som IG fick i uppdrag att utföra.
Litenheten har också bidragit till att de tvingats att prioritera det operativa framför administrativa uppgifter som preciserats i ägardirektivet. Detta har i sin tur troligen haft en negativ påverkan på bland annat arbetsmiljön.
Därför förordas en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med en överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland, eventuellt någon till extern aktör
efter en fördjupad utredning. Bedömningen är att en avveckling av bolaget göras skyndsamt, dock senast 31/12 2017, med hänsyn till både arbetsmiljö och förväntningar på verksamhets olika delar.
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Slutsatser per verksamhetsområde
Turistbyrån
Turistbyrån är enhet med högt förtroende bland både besökare och näringsliv samtidigt
som det finns utvecklingsmöjligheter, främst på den digitala sidan. Med drygt 110 000 besökare årligen så är turistbyrån i mångt och mycket ansiktet utåt för Gotland. På andra håll i
landet förändras turistbyråverksamheter väsentligt, där bland annat Helsingborg valt att
stänga sin traditionella turistbyrå. Dock hade de endast knappt en femtedel av antalet besökare jämfört med Gotlands turistbyrå. Helsingborg och även andra kommuner väljer dock
att satsa mer på mobila och digitala lösningar, något som kan vara intressant i utvecklingsarbetet här också. Det har under analysarbetet kommit fram potentiella samarbeten med
bland andra Gotlands museum som är värda att titta närmare på i arbetet framåt.
Turistbyrån har tidigare varit i privat regi genom Gotlands turistförening men upplevde då
en bakbundenhet genom att det fanns medlemmar som styrde vad som fick marknadsföras
och inte. Att vara i privat regi kan göra att neutraliteten försvinner och det behövs ett gemensamt serviceorgan som förmedlar turistinformation av olika slag genom personliga
möten på olika fysiska platser och genom digital kommunikation. En neutral part stärker
Gotland är bedömningen.
En ytterligare stärkande faktor till att Region Gotland också fortsättningsvis bedriver turistbyråverksamheten är att näringslivet ser att det är svårt att skapa ekonomiska förutsättningar för en hållbar verksamhet i längden. Förslaget är därför att turistbyrån blir en enhet
inom regionstyrelseförvaltningen.

Gotland Convention Bureau och evenemangslots
Gotland Convention Bureau ska arbeta strategiskt med destinationsutveckling av Gotland
genom möten. De ska bidra i ett långsiktigt perspektiv till att stärka platsvarumärket och
tillväxt. De finansieras till hälften av Region Gotland och till hälften av näringslivet (800 tkr
2017).
Evenemang är en viktig del av Gotlands varumärke och stärker Gotlands identitet och attraktivitet som en plats att besöka, leva och arbeta på. Det är en verksamhet, precis som
GCB, som ska bidra till att stärka destinationen och därmed även medverka till att skapa
tillväxt i regionen. Evenemangslotsen ska ge service till arrangörer samt utveckla och marknadsföra Gotland som evenemangsplats.
Det finns tydliga förväntningar från näringslivet på GCB kring att leverera fler möten till
ön, kanske främst kongresser och konferenser, samt skapa en större utväxling av de partneravgifter som åligger de 24 partners som finns idag. Flera partners ser GCB som en tjänsteleverantör medan GCB å sin sida tycker att de är för operativa. Det finns en tydlig brist
gällande kommunikation och förståelse för hur de ska arbeta med den strategiska destinationsutvecklingen kontra det operativa arbetet.
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Inom evenemangssidan saknas det mål kring hur många och vilka evenemang som ska
lockas till Gotland samtidigt som det är svårt att få fram statistik över evenemang där lotsen varit inblandad. Tillsammans med GCB skulle en gemensam strategi kunna tas fram
med tydliga mål. Convention Bureau och evenemang har på flera andra platser i landet organiserats gemensamt vilket varit mycket lyckosamt.
Utredningen förordar att GCB och evenemangslots knyts samman och verkar inom samma
verksamhet. De har gemensamma mål och kan gemensamt skapa synergier, tillsammans
kan de verka för att Gotland blir en plats där möten och evenemang ska vara självklart,
attraktivt och utvecklande.
Under utredningens gång har två alternativ utkristalliserats sig kring GCB och evenemangslotsen. Det första är att låta dem flyttas till regionstyrelseförvaltningen som helhet men att
för GCB fortfarande ha partners på samma sätt som idag. Uppdraget behöver förankras
tydligare med näringslivet och se till att verksamheten har tydliga strategier och mål samt
uppföljning. Destinationsutvecklingen ska vara en del av det regionala utvecklingsansvaret.
Det andra förslaget är låta extern part ta över verksamheten men där Region Gotland på ett
eller annat sätt säkrar inflytande så att de långsiktiga strategiska perspektiven inte går förlorade. Det kan förslagsvis ske i en upphandling eller en partneröverenskommelse. Om inte
det strategiska utvecklingsarbetet regleras, finns risken att neutraliteten går förlorad och att
bidragandet till stärkandet av varumärket och tillväxten för Gotland inte blir tillräcklig.
Externa aktörer har visat stort intresse för GCB och evenemang vilket är positivt. Utredningen lämnar till politiken att besluta kring vägvalet.

Inflyttarbyrå
Inflyttarbyrån arbetar för att få fler att flytta till Gotland och de vill fungera som en inspirationskälla och en lotsfunktion. Idag har de olika delar; personlig service till potentiella
inflyttare, aktiviteter för nya gotlänningar samt projektledning av mässan Workexpo. Här
finns en mängd utvecklingspotential då området är enormt. Mer fokus på talent attraction
och kompetensförsörjning är exempel på sådana områden. Idag finns liknande funktioner
inom Region Gotland där gemensamma krafter skulle stärka helheten.
Arbetsgruppen ser stora fördelar med att verksamheten ingår i regionstyrelseförvaltningens
arbete med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. Att slå ihop
denna enhet med RSFs enhet som arbetar med liknande frågor skulle förmodligen ge en
större effekt.
Inom Inflyttarbyrån ligger idag en tjänst på 75 % som arbetar med studentbostadsförmedling som finansieras av Region Gotland för att säkra bostadsgarantin. Utredningen har
inte tittat närmare på den funktionen då den egentligen ligger utanför IGs ordinarie verksamhet.
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Företagslots
Företagslotsen ska verka för ett positivt företagsklimat och vara en lotsande funktion när
företag har behov eller stöter på hinder. Det kan handla om att hitta rätt instanser och personer hos berörda myndigheter samt erbjuda kunskap om var en kan vända sig för få råd
och stöd att förverkliga affärsidéer. Tidigare har det funnits en lotsgrupp där tjänstepersoner från Region Gotland och företagslotsen träffats för att informera och diskutera men av
oklar anledning är den vilande just nu.
Arbetsgrupper ser att funktionen behövs men bör knytas till näringslivsutveckling för att få
mer effekt. Det finns invändningar att den behöver vara neutral och ett steg utanför Region
Gotland men arbetsgruppen ser att samma neutralitet finns inom offentlig verksamhet. I
dagsläget är funktionen för långt bort från Region Gotland och saknar sammanhang för att
vara del av helheten. Arbetsgruppen föreslår att verksamheten flyttas till RSF – regional
utveckling och tillsammans med andra strateger arbetar för att underlätta för företagsetableringar.

Besparingar
Genom att överföra de olika delarna inom Region Gotlands ordinarie verksamhet finns
inte behovet av en VD då bolaget Inspiration Gotland upplöses. Möjligt är att andra tjänster såsom turistchef eller andra chefsfunktioner kan behöva inrättas. Dock bör Region Gotland se på detta ur ett helhetsperspektiv då det parallellt med denna utredning pågår en
utredning om kultur- och fritidsförvaltningen där vissa av verksamheterna skulle kunna
kopplas samman i en gemensam enhet.
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Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen omfattar landets regioner/motsvarande och kommuner över 40 000
innevånare. Generellt är besöksnäringen organiserat separat i en egen verksamhet som inte
omfattar flytta till och etablera.
Organisering av dessa turismverksamheter förändras över tid och förändringen av verksamheters ägande, finansiering och inriktning pågår kontinuerligt. Den snabba utvecklingen
som sker vad gäller kundernas preferenser och efterfrågan på digital information påverkar
också organisering av turistbyråverksamheten. Samtidigt är det tydligt att det behövs en
neutral knutpunkt för informationsinhämtning oavsett hur resultatet ska presenteras för
kund – över disk, på hemsida eller i telefonen.
Destinationsbegreppet i fokus

En rad destinationsutvecklingsprocesser runt om i landet har skapat grunden för fler gemensamma satsningar och organisationer över kommungränser. Besökaren reser till en
destination utan hänsyn till kommungränser.
Genom att lära känna grannkommunerna och hur besökaren rör sig över större område
finns det en grogrund för att hitta samverkan kring utveckling och marknadskommunikation. Ofta i form av ett gemensamt destinationsbolag.
Kommunerna tar ansvar för turistbyrån

Detta gäller oavsett om man driver verksamheten i egen regi eller köper tjänster av andra
aktörer. Det finns exempel på kommuner som ”stöttar” gemensamma destinationssatsningar genom att köpa tjänsten turistbyrå i någon form. Bedrivs turistbyrån i egen regi hittar man samverkansfördelar tillsammans med medborgarkontor eller bibliotek. Några pekar
på det nya systemet med InfoPoints som ett bra komplement för att nå ut till besökaren på
strategiska platser i området.
Organiseringen skiftar över tid

Runt om i landet finns en rad olika lösningar på organisering av turism och kringliggande
verksamheter. Kommunerna driver i egen regi, alternativt finns verksamheten i helägda
eller delägda bolag eller föreningar. Den lokala historien och diskussionen är ofta avgörande för organisationsform och uppdrag. Det handlar om inflytande och förtroende och
hur detta ska se ut i ägande och delaktighet.
Upphandling ökar och påverkar organiseringen

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Reglerna är lika för hela EU. Trots detta finns lokala skillnader för hur dessa regler ska tolkas
och hur kommunen styr medel till turismverksamheten. Direkta bidrag kan tolkas som
konkurrensbegränsande och upphandlingar kan vara problematiska i en miljö där det finns
en aktör som är förväntad vinnare av upphandlingen. Med all säkerhet kommer upphandlingsregler fortsätta att påverka hur samspelet sker mellan offentliga och privata aktörer.
Fokus på affärer styr organiseringen
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Försäljningen ses ofta som en viktig delfinansiering av verksamheten. Det direkta värdet
har minskat genom den snabba utvecklingen av internetbaserade bokningssystem. De organisationer där detta är en viktig del tenderar att ha utökad verksamhet över ett större
område. Detta för att dela på utvecklingskostnader och driftskostnader för den teknik som
krävs. För många kommuner är förmedling av turistiska tjänster ingen framkomlig väg till
finansiering utan man väljer att istället hänvisa till andra kanaler – exempelvis genom regionala satsningar.
Regioner
Alla regioner/motsvarande med undantag för Stockholm har någon typ av turistorganisation – intern eller extern. På den här nivån ligger fokus på strategi och destinationsutveckling. Inte servicefunktioner. Här finns ändå en blandning av verksamhet internt, i egna bolag, i upphandlade bolag och i Värmland en ekonomisk förening. Ett fåtal har samlat fler
verksamhetsgrenar.

Skåne – www.skane.com
I Skåne är Business Region Skåne koncernbolag för Invest, Event, Tourism, Film, Visit in
Skåne. www.skane.com är landningssida för alla delar inklusive flytta till. Bra och tydliga
kopplingar mellan de olika ingångarna i systemet.
Dalarna – www.dalarna.se
Dalarna som nu startar ett regional turistbolag Visit Dalarna har också en gemensam landningssida på www.dalarna.se som länkar vidare till andra sajter.
Några regioner driver turismbolag som också innefattar bokningslösningar, som exempelvis, Blekinge, Östergötland och Västra Götaland.

Kommuner
I de flesta fall ligger turism separat internt eller externt. Norrut i Sverige har man slagit sig
ihop kring gemensamma destinationsbolag som hanterar turism för fler kommuner. I
Västra Götaland har regionen tagit greppet och Turistrådet Västsverige tillhandahåller
kommunspecifika turistsajter exempel: http://www.vastsverige.com/munkedal/ och
http://www.vastsverige.com/skara

Här är en kort beskrivning av några kommuner som har ett bredare anslag
Västerås – www.visitvasteras.se
Västerås Marknad & Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med näringslivet och andra aktörer ska bolaget verka för att utveckla Västerås som en attraktiv
boende-, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort.
Örebro – www.visitorebro.se
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Örebrokompaniet är stadens marknadsbolag och har uppdraget att marknadsföra platsen
Örebro. Vår ägare och uppdragsgivare är Örebro kommun. Turism, convention, varumärke, evenemang och inflyttning. Finns en svårhittad länk till inflyttning på sidan men
annars: www.flyttatillorebro.se
Umeå – www.umea.se
Använder sin generiska adress till en landningssida för kommun, flytta, besöka, näringsliv
och student. Dessutom finns det nyheter och pressmeddelanden. www.vaxjo.se har en liknande lösning.
Luleå – www.lulea.nu
Bygger vidare på samma trend och är mer än en landningssida för besöka, boende, studera,
näringsliv. Gemensam redaktion från kommunens Kommunikationskontor, turistcenter
och Visit Luleå (en företagarförening). Turistcenter ligger i och är en del av kommunens
Kulturens Hus. Och så finns ett visitors centre/Gammelstads turistbyrå också.
Varberg – www.marknadvarberg.se
Marknad Varberg var tidigare en företagarorganisation som sålde tjänster till Varbergs
kommun. Kittet fanns i dåvarande chefen som hade förankring i näringslivet och på kommunen. Nu är hela verksamheten insugen i kommunen och näringslivschefen leder verksamheten. Varumärke, besökare, näringsliv. 16 helårsanställda.
Motala – www.motala.se
Motala.se är landningssida för besök, flytta, näringliv och kommun. Och de tre första delarna finns inom Tillväxt Motala. Som har hämtat inspiration från uppstarten av Tillväxt
Gotland
Örnsköldsvik - www.ornskoldsvik.se
På ettan finns länkar till världsklass, utveckling, bo och leva, flytta hit, besök. På flytta hit
finns boende, jobb och näringsliv, barn och skola, fritid och friluftsliv mm.
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Bilaga OPERA
Syfte: att fånga upp synpunkter, bilder, behov och önskemål över hur Gotland
ska arbeta med varumärket Gotland för att Stärka Gotlands attraktionskraft, i

syfte att bidra till tillväxt och befolkningsökning
Frågeställning:

Vad behövs för att stärka Gotlands attraktionskraft?
Inspiration Gotland – Medarbetarnas resultat
Erbjudande

Mobiliserad Stolthet
samverkan

Gemensam Marknadsföring
plattform

Erbjudandet:
- rätta förutsättningar på
plats

Samverkan
- nätverk
- målbild

Enade utåt
Stolthet
Självförtroende

Varumärket
Syfte, användning, roll
Lättillgängligt
”Marknadsför
varumärket

Infrastruktur:
Forskning,
utbildning,
utbud, bostäder, transporter

Gotland AB
En ny formula.
Använd affärsutveckling som
metod och lägg
in destination

Region Gotlands kommunikation och
approach utåt.
Stolthet
Tydlig vision

Struktur,
strategi, handlingsplan
Resultat
Synergieffekter
mellan olika
grenar.
- Bo & leva
- Etablera &
studera
- Besöka &
mötas

Varumärket Gotland
- Tala samma språk
- Vidga bilden av
Gotlands innehåll
- Gemensam grund
- Stolthet
- MF året runt
Vänd bilden av G
Exponera ”Hidden
island”.
Spetsområden
Motpol till DG

Marknadsföring
- Externt
- Intern/mobilisera
Ta vara på möjligheterna när de är
framför oss.
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Samarbetspartners/näringsliv och övriga organisationers resultat
Identitet
365

Reseanledning
365

Bo, leva,
verka 365

Tydlighet och
ansvar 365

Mål 365

Agera
365

Varumärkesarbetet måste
fortsätta

Levande ö året
runt
Turistsäsong
Arbetstillfällen
Bostäder
Sysselsättningar
för ungdomar

Förenklad samjällsstruktur
- Bygglov
- Företagsetablering
- Kommunalskatt
- Bostäder/
hyreslägenhet
- Dagis/skola
Bostäder i attraktiva lägen
(Kommunikation/kompetens)
Skatteparadis

Organisationsstrukturer
effektiviseras

Sätta tydliga
mål
- Vem sätter
mål?
- Respektera
målen?

Gå från
ord till
handling

Tydlig roll- och
ansvarsfördelning

Tydliga mål

Inventera nuläget
- vilka aktörer finns
och vad är deras
uppdrag?

Våga välja
och även
välja bort

Förutsättningar
civilsamhället

Samverkan mellan
företag ex. restauranger landsbygden
(året runt på hela
ön)

Besöknäringsstrategi
Målgrupper
Muskler för
evenemangslots

Besöksmål i tiden
& året runt
(Äventyrsbad)
Reseanledningar
- Event
- Veckor
- Möten
- Kongresser
- Året runt
Direktlinje utomlands
- Fler utländska
besökare
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Faktagranskning av utredningen av Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet.
(Dnr RS 2017-76)
Sammanfattning
Det finns ett antal felaktigheter, brister och frågetecken i förslaget om Inspiration Gotlands framtida roll och
verksamhet, daterat 5 maj 2017. Förslaget saknar i flera sammanhang saklig underbyggnad. Det framgår också att
utredarna inte förstått alla delar av verksamheten och hur dessa utförs.
Med anledning av detta har vi sammanställt en faktagranskning och utgått från den kronologiska ordningen i
utredningen.
Allmänt kan också sägas att övergripande risk- och konsekvensanalyser saknas helt, vilket bör vara grundläggande
när viktiga beslut om skattebetalarnas medel ska tas.
Vi ser positivt på att utredningen görs. En förändring behöver komma till stånd. Dels behövs ledning, styrning och
struktur, dels behövs näringslivets input.


Bakgrund
o Ingen rekryterad VD har funnits (som aktivt sökt jobbet) sedan Inspiration Gotlands start. VDinstruktion har saknats hos minst två av fyra VD. Det framgår ingenstans i utredningen att bolagets
ledning haft eget fokus och själva skapat icke-kontinuiteten som kritiseras i utredningsförslaget.
o Medarbetarna har flaggat för den ohållbara situationen under flera år.



Arbetsgrupp
o Valet av utredare kan ifrågasättas. Dessa har vid de två tillfällen de träffat medarbetarna nämnt att
de själv befinner sig i samma situation genom organisationsförändringen på Kultur- och
fritidsförvaltningen.



Analys och förslag // Bolaget som helhet
o Styrelsen har gjort felprioriteringar i val av VD, utredningen säger att man sökt en VD som ska svara
upp på alla expertområden, när styrelsen istället skulle ha sökt en ledare
o Workshopen som nämns i utredningen berörde överhuvudtaget inte organisationens struktur och
roller.
o Flödesschemat sidan 7, som beskriver en upplevd länk mellan ”Region Gotland”, ”Näringslivet” och
”Inspiration Gotland” stämmer inte med verkligheten. Utredarna har en felaktig bild av hur
processerna i realiteten fungerar.
o Det som utredarna menar är en diskrepans mellan ägarnas förväntningar och det bolaget levererat i
fråga om varumärkesarbetet är redan kommenterat. Ledningen har valt bort att rekrytera en
varumärkesstrateg. Trots medarbetarnas återkommande påtalan om behovet. Först i april 2017, har
ledningen påbörjat rekryteringsprocessen av en varumärkesstrateg.
o Utredningen menar att förtroendet för bolaget är skadat, både hos näringslivet och inom Region
Gotland. Bilden stämmer inte med den dagliga feedback samtliga medarbetare på Inspiration
Gotland får av tjänstemän på Region Gotland och kunder i näringslivet samt näringslivets
företrädare. Dock är förtroendet skadat hos del av verksamheten och orsaken till detta är just
bristande styrning och ledning.
o Utredarna anger stuprörstänket som orsak till dålig arbetsmiljö istället för att återigen lyfta
ledningsfrågan.
o Det är ett osakligt påstående av utredarna att säga att externa aktörers övertagande av
verksamheter inom Inspiration Gotland skulle vara positivt utan att hänvisa till en risk- eller
konsekvensanalys.
o Utredarna väljer preciserar inte hur den samverkan de föreslår kring varumärkesarbetet ska fungera.
o Utredningen anger felaktigt att det finns administrativa uppdrag i ägardirektiven. Man gör
spekulativa antaganden genom att påstå att administration i det här fallet skulle vara kopplat till
arbetsmiljö.



Slutsatser per verksamhetsområde // Turistbyrå.
o Utredarna lyfter benchmark med andra platser i Sverige enbart i beskrivningen av Turistbyrån.



Slutsatser per verksamhetsområde // Gotland Convention Bureau och evenemangslots
o Det råder begreppsförvirring hos utredarna, där man slår ihop kongresser och konferenser, detta är
vitalt för utredningen gällande GCBs uppdrag.
o Utredarna påstår felaktigt att det är svårt att få fram statistik över evenemang som
evenemangslotsen varit inblandad i. Vid intervjutillfället frågade evenemangslotsen om utredaren
ville ha statistik, och han svarade nej.
o Utredningen påstår utan att ha gjort en föregående risk- eller konsekvensanalys, att de externa
aktörernas intresse för GCB och evenemang är positivt och att man utan förbehåll uppmanar
politiken att besluta på bristfälligt underlag.
o Evenemangslotsen har dagliga och goda kontakter med tjänstemän på Region Gotland. Illustrationen
på sidan 7 i utredningen påstår felaktigt motsatsen.



Slutsatser per verksamhetsområde // Inflyttarbyrån
o Utredarna har missat ett antal proaktiva insatser som Inflyttarbyrån strategiskt bedriver, som
kompetensmatchning och stora marknadsföringsinsatser gentemot målgruppen potentiella
inflyttare.
o Det utredningen föreslår bedrivs redan idag av Inflyttarbyrån.



Slutsatser per verksamhetsområde // Företagslots
o Utredarna ställer sig frågan varför den så kallade lotsgruppen är vilande, men har överhuvudtaget
inte frågat företagslotsen varför den är vilande.
o Utredarna är otydliga i definitionen av en neutral lotsroll, man påstår två helt disparata saker som
inte stämmer överens med företagslotsens erfarenhet av sina kundkontakter.
o Företagslotsen har dagliga och goda kontakter med tjänstemän på Region Gotland. Utredningen
påstår felaktigt motsatsen.

Fackligt arbetsplatsombud Vision – Lovisa Thuresson
Arbetsmiljöombud – Beata Afzelius
2017-05-12

Från: Lovisa Thuresson [mailto:lovisa.thuresson@gotland.com]
Skickat: den 26 maj 2017 15:06
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Kopia: Stefan Persson <stefan.persson@gotland.se>; Michael Enlund <michael.enlund@gotland.se>; Peter Lindvall
<peter.lindvall@gotland.se>; Beata Afzelius <beata.afzelius@gotland.com>
Ämne: Faktagranskning kring en Convention Bureaus roll, relaterat till tjänsteskrivelse 24 maj - DNR: RS2017-76
Hej!
Med anledningen av den senaste tjänsteskrivelsen RS 2017/76, 24 maj 2017 så har vi uppmärksammat att skrivelsen är
vinklad enbart utifrån ett kommersiellt perspektiv.
En Convention Bureaus främsta fokus är att arbeta för regional utveckling genom att stärka destinationens varumärke.
Bifogar den nationella kongressrapporten från 2016.
”En CVB:s huvuduppgift är att utgöra en viktig
partner för kommuner, regioner, universitet,
högskolor samt andra organisationer och myndigheter
i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin
verksamhet och destinationen som helhet.”
- se bifogad Kongressrapport sidan 5.
Varma hälsningar
Fackligt ombud Vision, Lovisa Thuresson & Arbetsmiljöombud, Beata Afzelius
Inspiration Gotland AB

Lovisa Thuresson

Project Manager
Gotland Convention Bureau
E-mail: lovisa.thuresson@gotland.com
Tel: +46 (0)498-20 17 09, mobile: +46(0)76-947 79 84
Inspiration Gotland AB
Donners plats 1
621 57 VISBY
www.gotland.com
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Swedish network of convention bureaus

Swedish network of convention bureaus

Definitionen av en Convention Bureau

Vad är Swedish Network of
Convention Bureaus?
Swedish Network of Convention Bureaus
(SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar
är svenska Convention Bureaus. Syftet med
föreningen är att Sveriges CVB:er har ett
gemensamt forum där man tillsammans kan
driva viktiga frågor för mötesindustrin.
Föreningens medlemmar får även möjlighet
att utbyta kunskap och affärer mellan varandra.
Det gemensamma arbetet inom föreningen
ökar Sveriges och de enskilda destinationernas
attraktivitet genom möten. Detta i sin tur bidrar
till fler och bättre möten i Sverige.

En CVB är en icke vinstdrivande organisation
som kostnadsfritt och neutralt stöttar den
som vill arrangera ett möte i den region
man är verksam i.

Luleå

5

4
Föreningen drivs av Convention Bureaus
från hela landet, idag 22 stycken.

Skellefteå
Umeå
Östersund

En CVB arbetar för att finna, stimulera
och stödja personer eller organisationer
som kan och vill åta sig värdskapet för ett
kommande möte eller event.

Sundsvall

Gävle

Västerås
Karlstad
Örebro
Trollhättan
Göteborg

Skövde

Halmstad

Malmö

Stockholm
Eskilstuna

East Sweden
Jönköping

Borås

Uppsala

Gotland

En CVB:s huvuduppgift är att utgöra en viktig
partner för kommuner, regioner, universitet,
högskolor samt andra organisationer och myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin
verksamhet och destinationen som helhet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 22

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 135
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 135

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region
Gotland

RS 2016/866
AU § 154

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

x
x
x

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per
den 2017-12-31. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.
En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden
augusti till december 2017.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp
till 15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.
Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till
budgetavstämningen 2017.

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram fördjupade
beskrivningar och beslutsunderlag för utredningsområdena och redovisa detta
arbete löpande för beslut i regionstyrelsen.
- Ärendehantering, kansli, samt stab
- Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
- Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
- Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
- Kultursamverkansmodellen
- Fritids- och idrottsverksamheten
- Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
- Konsekvenser ekonomi och besparingar
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkra den strategiska samordningen
för överföring och mottagande av verksamhet, samt avveckling av berörd nämnd
och förvaltning.
x Regionstyrelseförvaltningen ska därutöver aktivt bidra till att upprätthålla kulturoch fritidsförvaltningens kapacitet och kvalitet under 2017.

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 90, att ge regionstyrelsen i uppdrag att
utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. Regiondirektören tillsatte en
ensamutredare att utreda förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i
rapporten ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 135 forts
RS 2016/866

Utredningens rekommendation blev att kultur- och fritidsnämnden med förvaltning
ska läggas ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall
föreslås överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Remissomgången av utredningsförslaget har gett tio interna yttranden från Regionens
nämnder och tio yttranden från externa aktörer. Efterföljande beredningsarbete av
dessa remissvar slår fast att det finns behov av ett fördjupat arbete för ett antal
utpekade områden för att kunna slå fast den nya organiseringen i detalj. Däremot är
den övergripande bedömningen att det inte finns faktiska argument som sammantaget talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra,
utpekade nämnder/förvaltningar.
För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget nu att fatta
ett slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i regionfullmäktige den 19 juni
2017, men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga
avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget
är även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt
under hösten givet att båda parter är överens.
Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget
talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra,
utpekade nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att
det finns behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast
den nya organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring,
liksom att få god kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut
och hur stor besparingen rent faktiskt blir.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare
fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta
skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men
strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av
verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det
behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges
förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete.
Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den
fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet
sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och
nämnderna, som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar
och det verkställighetsansvaret.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 135 forts
RS 2016/866

I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av
förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som
är beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad. Detta gäller
under förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden
som föreslås fördjupas innan slutligt beslut tas. Övriga besparingar avseende
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet som ska verkställas i budget
2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.
För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-1231 är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader
(kvartal tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av
verksamhet. Det betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om
hur/var verksamhetens olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver
fattas på Regionfullmäktige den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.
Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga
förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver
ske skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den
föreslagna utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som
olika remissvar har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat
arbete göras. Ett möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete
beskrivs i figuren nedan. Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är
förvaltningschef på regionstyrelseförvaltningen.
Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta
yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika
verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl
fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och
bemannade utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.
Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge
Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som
man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och
lite längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 135 forts
RS 2016/866
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson förvaltningschef och Karin Farinder
näringslivsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Yrkande
Filip Reinhag (S) yrkar att:
1. meningen efter datumet i den första beslutspunkten stryks och i stället skrivs
”Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter inom kultur- och
fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.”
2. I sista meningen i arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen läggs till:
”Regionstyrelseförvaltningen ska därutöver aktivt bidra till att upprätthålla kulturoch fritidsförvaltningens kapacitet och kvalitet under 2017”.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Filip Reinhags
ändrings- och tilläggsyrkanden och finner att de bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/866
2 maj 2017

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31 och
att verksamheten överförs till anvisade nämnder och förvaltningar.
2. Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att en successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden augusti till december
2017.
3. Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att arbeta fram
fördjupade beskrivningar och beslutsunderlag för utredningsområdena och
redovisa detta arbete löpande för beslut i Regionstyrelsen.
- Ärendehantering, kansli, samt stab
- Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
- Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
- Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
- Kultursamverkansmodellen
- Fritids- och idrottsverksamheten
- Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
- Konsekvenser ekonomi och besparingar
4. Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkra den
strategiska samordningen för överföring och mottagande av verksamhet, samt
avveckling av berörd nämnd och förvaltning.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen fick på Regionfullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i
uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Regiondirektören beslutade därefter att uppdra åt en ensamutredare att utreda
förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida kulturoch fritidsverksamhet i Region Gotland”. Rekommendationen enligt utredningens
förslag är att Kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs
ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Efter ett remissförfarande under cirka två månader har inkommit totalt tio interna
yttranden från Region Gotlands nämnder och tio yttranden från externa aktörer.
Efter beredningsarbete av dessa yttranden slås fast att det finns behov av ett
fördjupat arbete för ett antal utpekade områden för att kunna slå fast den nya
organiseringen i detalj. Däremot är den övergripande bedömningen att det inte finns
faktiska argument som sammantaget talar emot Regionstyrelsens inriktningsbeslut
om avveckling av Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av
verksamhet till andra, utpekade nämnder/förvaltningar.
För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget att fatta ett
slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i Regionfullmäktige den 19 juni 2017,
men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga
avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget
är även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt
under hösten givet att båda parter är överens.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fick på Regionfullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i
uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Regiondirektören beslutade därefter att uppdra åt en ensamutredare att utreda
förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida kulturoch fritidsverksamhet i Region Gotland”. Rekommendationen enligt utredningens
förslag är att Kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs
ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Regionstyrelsens bedömning var att det är viktigt för det slutgiltiga beslutet för
kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland, och den fortsatta processen
därefter, att utredningens slutsatser och förslag om tillvägagångssätt bedöms och
kvalitetssäkras i Region Gotlands nämnder. Utredningen och dess förslag har därför
gått på remiss till alla nämnder inom Region Gotland med tydliggörandet att
remissförfarandet enbart avser förändringar gällande själva organisationen. Även ett
antal externa aktörer har beretts möjlighet till remissyttrande.
Remissfrågor

I tillägg till nedan remissfrågor har, i beredningsarbetet, en övergripande
frågeställning formulerats för att sammanfatta om, eller på vilket sätt, remissinstansen
står bakom den föreslagna organisationsändringen. Remissfrågor till nämnderna har
varit:
1) Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet,
såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/866

2) Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
3) Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4) Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt
förslaget?
5) Övriga inspel och synpunkter
Remissfrågor till externa aktörer har varit:
1. Hur skulle den förslagna organiseringen möta de behov som er organisation och
verksamhet har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Remissammanställning

Tio remissyttranden från interna mottagare har inkommit och tio yttranden från
externa mottagare. Av de tio interna svaren anger tre att man avstår från att lämna
yttrande. Yttrandena har sammanställts per mottagare och per fråga, och samlats i
bilaga 1. Varje sammanställning avslutas med en summering och kommentar till
yttrandet. Arbetsmetodiken har varit att fokusera på svar på frågeställningarna. I
sammanställningen och analysen hanteras därför endast i undantagsfall förslag på
alternativa tillvägagångssätt. Alla remissyttranden, interna som externa, medföljer i sin
helhet som bilagor till tjänsteskrivelsen.
Utöver de i förväg angivna remissfrågorna har adderats en övergripande fråga, som
blir en bedömning om den interna eller externa remissmottagaren står bakom den
föreslagna organisationsförändringen.
Remissanalys

Många remissinstanser ser positivt på en organisationsförändring som placerar
kulturverksamheten mer centralt och närmare ansvaret för regional utveckling. Att
det strategiska ansvaret för verksamhetsutveckling ska ligga på Regionstyrelsen och
dess förvaltning (och att själva verkställigheten hamnar på andra
nämnder/förvaltningar) verkar det inte finnas så starka tvivel om. Eftersom området
för fritids- och idrottsverksamhet inte är lika detaljerat beskrivet så är det färre som
uttrycker det samma för denna verksamhet.
Flera menar att den föreslagna omorganiseringen, för såväl kultur- som
fritidsverksamhet, inte bara, genom att utnyttja synergieffekter, kan ge en besparing
totalt sett, utan även att förändringen i sig kommer att vara positiv för både för
tillkommande och befintlig verksamhet. I relation till evenemangsutveckling så lyfts
behovet av att bättre förstå Inspiration Gotlands roll nu och framåt.
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande
redogjort för ett antal värdefulla synpunkter och lämnat värdefull information för
mottagande förvaltningar, t ex att man har fler ärenden än presenterade i
utredningen. Antal tillkommande ärenden är även en anledning till varför
regionstyrelseförvaltningen väljer att vara tydlig med att utredningsförslagets
överföring till RSF saknar vissa resurser på kansli-, stab- och kommunikatörssidan.
Vad gäller frågan om hur man ser på den politiska styrningen ges ingen enhetlig bild.
Såväl utnyttja befintliga strukturer, som inrätta utskott och/eller beredning, höja
delegationsnivån, som att tillfälligt inrätta ett politiskt organ har förts fram.
Det går att utläsa en del skepsis inför att, med redan stora, egna sparbeting på egen,
känd verksamhet, ta emot ny verksamhet med ej beskrivna sparbeting. Med ett
sådant upplägg - hur säkras verksamhet på lite längre sikt? Vad gäller den
ekonomiska sammanställningen/beräkningen så ifrågasätts från några håll, internt
och externt, relevansen i vissa sparförslag och beräkningar.
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Att ungdomsverksamheten i sin helhet passar in, och är välkommen till, antingen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller Barn- och utbildningsnämnden, är
tydligt, även om yttrandet även pekar på att det behöver vara fullfinansierat.
Gällande Almedalsbiblioteket går det att läsa att Uppsala Universitet är oroliga för
kvalitetspåverkan på Almedalsbiblioteket, men uttrycker att man är mån om den
samverkan som finns i den gemensamma satsningen på ett integrerat folk- och
universitetsbibliotek. Uppsala Universitet ser vinster i samarbetet och avser att så
långt det är möjligt fortsätta samarbeta.
Flera mottagare av remissunderlaget har uttalat att underlaget inte tillräckligt väl
beskriver det man ombeds att uttala sig om. Det uttrycks därför ett behov av
förtydliganden och mer detaljerade beskrivningar kring de föreslagna förändringarna.
Bedömningen är dock att det finns möjlighet att gå vidare enligt inriktningsbeslut om
nedläggning av nämnd och förvaltning. Bedömningen är också att beslut om
fastställande av inriktningsbeslut (nedläggning) bör fattas i Regionfullmäktige den 19
juni 2017, enligt tidigare inriktning, av respekt och omsorg för såväl medarbetare som
verksamheten. Däremot blir bedömningen att avveckling av nämnd och förvaltning
inte kan ske 1 juli 2017 och rekommendation blir istället att det sker 31 december
2017. Dock finns det eventuellt verksamheter, t ex ungdomsverksamheten, som det
både skulle vara möjligt och fördelaktigt att överföra tidigare under hösten 2017.
Samma behov av fördjupad förståelse och beskrivning har uppmärksammats i
beredningsarbetets sammanställning och analys. Åtta områden i behov av
förtydliganden och fördjupat arbete har definierats, se nedan. Dessa områden
beskrivs översiktligt i bilaga 2 och arbetet med förtydliganden behöver fortsätta
omedelbart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ärendehantering, kansli, samt stab
Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
Verksamheten som föreslås flyttas till TN/TKF
Politisk styrning, inklusive delegation och reglemente
Kultursamverkansmodellen
Fritids- och idrottsverksamheten
Gränssnitt och ansvar för verksamhet respektive verkställighet
Konsekvenser ekonomi och besparingar

Bedömning

Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget
talar emot Regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av Kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra,
utpekade nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att
det finns behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast
den nya organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring,
liksom att få god kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut
och hur stor besparingen rent faktiskt blir.
Vid Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare
fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta
skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men
strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av
verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det
behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges
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förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete.
Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den
fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet
sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och
nämnderna, som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar
och det verkställighetsansvaret.
I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av
förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som
är beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad. Detta gäller
under förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden
som föreslås fördjupas innan slutligt beslut tas. Övriga besparingar avseende
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet som ska verkställas i budget
2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.
För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-1231 är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader
(kvartal tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av
verksamhet. Det betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om
hur/var verksamhetens olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver
fattas på Regionfullmäktige den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.

Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga
förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver
ske skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den
föreslagna utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som
olika remissvar har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat
arbete göras. Ett möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete
beskrivs i figuren nedan. Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är
förvaltningschef på regionstyrelseförvaltningen.
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Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta
yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika
verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl
fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och
bemannade utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.
Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge
Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som
man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och
lite längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor

Bilaga 1. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland.
Remissammanställning och analys 2017-04-28
Bilaga 2. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Fördjupad
beskrivning av utredningsområden 2017-05-02
Bilaga 3-12. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Interna
remissyttranden.
Bilaga 13-22. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Externa
remissyttranden.
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Remissammanställning, bearbetning och analys
INTERNA REMISSINSTANSER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mottagare

Kort

Kultur- och fritidsnämnden*
Kultur- och fritidsförvaltningen
Regionstyrelsen*
Regionstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden*
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden*
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tekniska nämnden*
Teknikförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden*
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Överförmyndarnämnden

KFN
KFF
RS
RSF
BUN
UAF
GVN
UAF
TN
TKF
MHN
SBF
BN
SBF
SON
SOF
HSN
HSF
ÖFN

Inkommet Kommentar
svar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår från att lämna
yttrande
Avstår från att lämna
yttrande
Avstår från att lämna
yttrande

* bedöms som direkt berörda av organisationsförändringarna

INTERNA REMISSFRÅGOR
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom
arbetsprocesser, ekonomi osv?
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
5. Övriga inspel och synpunkter

SAMMANSTÄLLNING INTERNA YTTRANDEN
1. Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Varken kultur- och fritidsförvaltningen eller Kultur- och fritidsnämnden uttrycker, av
förklarliga skäl, ett tydligt ställningstagande.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
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Den föreslagna organisationsförändringen har redan påverkat kultur- och fritidsförvaltningen i
hög grad i och med att flera strategiskt viktiga personer har fått andra arbeten, vilket har
bidragit till en kompetensförlust. KFF har svårt att upprätthålla och leverera i reglementsenlig
ordning. Kvaliteten på underlag är inte lika hög, samt har nämndmöten ställts in, vilket kan
påverka medborgaren/kunden. Det kommer att gälla fram tills ny kompetens inom kultur- och
fritidsområdet har byggts upp i den framtida organisationen. KFNs kompetenser bör beaktas
för att säkerställa att politiker i den nya organisationen blir insatta i området.
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Kultur- och fritidsnämnden anser att utredningens fyra alternativ är mycket kortfattat beskrivna
och att utredningen i princip inte har berört frågan om politisk styrning. KFN är av den
uppfattningen att det är av stor vikt att hålla ihop den politiska styrningen och menar att en
splittrad styrning kan få negativa konsekvenser för det gotländska civila samhället. Kultur- och
fritidsnämnden förordar att de frågor som inte landar på en redan befintlig nämnd bör hanteras
inom Regionstyrelsen och dess arbetsutskott. KFN avstyrker ett tillskapat utskott eller en
beredning direkt under Regionstyrelsen eller fullmäktige.
För att säkerställa adekvat kunskaps- och erfarenhetsöverföring förordar nämnden att ett
tillfälligt politiskt organ tillskapas under Regionstyrelsen som upphör per den sista december
2017 då ansvaret övergår till Regionstyrelsen och Regionstyrelsens arbetsutskott. Bilden som
ges behöver vägas mot den fördjupade utredning som görs på regionstyrelseförvaltningen.
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Kultur- och fritidsnämnden önskar se en skyndsam omorganisation vid ett eventuellt beslut om
avveckling. KFF har under cirka ett års tid levt med diskussioner om nedläggning, vilket
påverkat/påverkar verksamheten negativt. Personal har bytt arbete, vilket påverkar hantering av
pågående process, samt sparkrav och andra beting. Processen bör påbörjas omedelbart efter att
beslut om nedläggning fattas.
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Yttrandet innehåller av förklarliga skäl inga kommentarer.
5. Övriga inspel och synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden lyfter ett antal inspel och
synpunkter som man anser behöver belysas ytterligare.
-

-

-

-

-

Kultur- och fritidsnämnden anser att utredningen har gått utanför uppdraget.
Utredarens förslag om besparingar i verksamheten har påverkat verksamheten negativt
och försvårat diskussionen om utredarens uppdrag, den inre organisationen.
Ärende- och dokumenthantering bör ses över då andelen ärenden och handlingar
bedöms vara i större omfattning än vad utredningen visar. Även andelen ärenden som
tas för beslut i nämnden, samt de beslut som tas per delegation mycket högre.
Kultur- och fritidsnämnden är arkivbildare och vid en eventuell avveckling ställs stora
krav på informationsöverföring. Förvaltningen ser en risk i att det kan uppstå brister
då verksamheten ska bedrivas parallellt och medarbetare har slutat.
Förvaltningsekonom, kommunikatörsroll och kvalitetssamordnarens tjänster behöver
fördelas på andra när förvaltning och nämnd läggs ned då det, utifrån verksamhetens
art, fortfarande finns behov av dessa tjänster.
I utredningen betonas kulturfrågorna i högre grad än fritidsfrågorna, vilket skapar en
del farhågor. Enligt förslaget ska teknikförvaltningen inrymma en större del av
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-

-

-

-

-

-

fritidsförvaltningens verksamhet och KFF ställer sig frågande till hur kopplingen
mellan det strategiska, politiska ställningstagandet och verkställighet ska se ut.
Gällande hanteringen av bidrag och förslaget att fritidsdelen överförs till teknikförvaltningen och kulturdelen till regionstyrelseförvaltningen så anser KFF att dessa båda
delar bör ses i samma kontext ur ett politiskt och ett tjänstepersonperspektiv.
Förslaget att fritidsavdelningens strategiska frågor kan hanteras inom del av den
föreslagna fritidskonsulenttjänsten ses som problematiskt med tanke på frågornas
omfattning.
Biblioteksorganisationen bedömer att biblioteksverksamheten bör hållas samman i en
och samma organisation. Viktigt är att kärnkompetens kring biblioteksfrågor bevaras i
den nya organisationen för att behålla fokus på uppdrags- och utvecklingsfrågor.
De befintliga handläggartjänsterna i kulturavdelningen är, tillsammans med de nya
tjänsterna som föreslås, ett minimum för att verksamheten ska fungera. Särskilt gäller
det inom kultursamverkansmodellen.
KFF ser att ungdomsavdelningen kan inlemmas i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och att det kan ske på flera sätt. Man ser att tillhörighet till GVN är att
föredra då verksamheten kan ges större utrymme än inom BUN, samt att flertalet av
GVNs verksamheter är frivilliga verksamheter.
Kultursamverkansmodellen – att vara en del av samverkansmodellen förutsätter vissa
åtaganden, som att ta fram och arbeta enligt en kulturplan exempelvis.
Samverkansmodellen kräver resurser.

Beredningens yttrande över remissvaret
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har lyft flera
orosmoment och risker i samband med organisationsförändringen. Förvaltningen har under ett års
tid levt med osäkerheten om eventuell avveckling, vilket har inneburit förlust av kompetens och
strategiskt viktiga nyckelpersoner. Man menar att det dels påverkar upprätthållandet av pågående
verksamhet, dels om den eventuella avvecklingen/överföringen av verksamhet kan ske på ett
kvalitetssäkert sätt. KFF anser att processen bör ske skyndsamt. Förvaltningen har lyft ett antal
områden som behöver fördjupas i ytterligare inför en eventuell överföring av verksamhet (fråga 5).
Jämför arbetssätt för överföring av verksamhet med arbetet för sammanslagning mellan BUF och
GVF. Då höll man ihop det på regionstyrelsenivå tills att klartecken gavs att gå vidare. Ett
arbetssätt som hade ambitionen att säkra kunskapsmedverkan och kunskapsöverföring.

2. Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Regionstyrelseförvaltningen står bakom förslaget, men inte utan resursförstärkning och en del
ytterligare utredningsarbete.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Regionstyrelseförvaltningen menar att det finns fördelar med att föra samman kultur och idrott
med frågor som folkhälsa, näringslivsfrågor, attraktionskraft och tillväxt. RSF har idag ett
samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor och förvaltningen ser en möjlig fördel med att till
dessa frågor också lägga det regionala och primärkommunala kulturperspektivet, samt
strategiska fritidsfrågor.
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RSF menar dock att resursförstärkning krävs för att hantera uppdraget. Resurser för ledning,
styrning och planering ryms inte inom ramen för nuvarande bemanning. RSF har idag en
kommunikatör som arbetar 50 procent. Att också hantera kultur- och fritidsfrågor ryms inte
inom ramen för nuvarande resurs. Kansliet som hanterar ärenden till regionfullmäktige och
regionstyrelse klarar inte att utan förstärkning ta över all nämndhantering som idag bedrivs
inom kultur- och fritidsförvaltningen.
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
RSF föreslår inte etablering av nya forum, utan att Regionstyrelsen med arbetsutskott är
ansvariga.
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Att förändra en organisation vid annan tidpunkt än årsskifte försvårar i planering och
uppföljning och ger administrativt merarbete.
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Den verksamhet som föreslås läggas på regionstyrelseförvaltningen kan tas emot, men inte utan
ökade resurser. Man anser att biblioteksavdelningens organisatoriska hemvist behöver utredas
ytterligare, liksom förslaget om förändrad bidragshantering för att kunna fatta långsiktiga
beslut. För att kompetensmässigt hantera kulturfrågorna på ett bra sätt behövs en funktion som
fyller rollen som regional kulturchef/strategiskt ansvarig i relation till Kulturrådet. En sådan roll
kan komplettera övriga strateger inom RSF avdelning regional utveckling.
RSF har funnits som förvaltning sedan 1 januari 2017. Detta innebär att förvaltningen
fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. Utvecklingsarbete pågår för att förändra såväl struktur
som kultur. Detta kräver resurser för ledning, planering, internkommunikation, uppföljning
osv. Med lagda besparingskrav blir det omöjligt att hantera alla de frågor som skulle lyftas över
med besluten ovan. Förvaltningen ser det som nödvändigt att i så fall också få
resursförstärkning inom stab och kansli.
5. Övriga inspel och synpunkter
Utredningen ger en betydligt mer detaljerad bild över kulturområdet än av fritids- och
ungdomsfrågorna. Dessa frågor bör belysas ytterligare inför ett eventuellt beslut. Förslaget om
att föreningslivet kan komma att ta över ansvaret för ungdomsgårdar kräver en mycket
tydligare analys där även former ska säkras för den koncernövergripande samverkan som under
flera år byggts upp i BarnSam och Regional Samverkan- och Stöd Struktur.
Beredningens yttrande över remissvaret
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ser flera fördelar med ett utökat uppdrag, bl a att det finns
samordningsvinster att göra. Eftersom utredningen inom vissa områden föreslår flera möjliga
varianter av vidare arbete ser förvaltningen det som nödvändigt att vissa områden fördjupas innan
slutligt beslut tas om detaljer för organisatorisk hemvist.
RSF lyfter behovet av en förstärkning av resurser för att klara ett utökat uppdrag, både när det
gäller kompetensområden och stab, samt kansliresurser. Det kommer sig även av att utredningen
ger en bild över ärendemängden, medan remissyttrandet från KFN/KFF ger en annan med
betydligt fler ärenden. När det gäller kompetensområdena nämns särskilt regional
kulturchef/strategiskt ansvarig i relation till Kulturrådet samt de strategiska utvecklingsfrågorna
kring fritid och föreningsliv, föreningsbidrag, samt rådgivning till föreningar. Ett behov som
diskuterats är konsulenternas roll som strategisk resurs och hur/om dessa resurser kan involveras
och samordnas i det regionala utvecklingsarbetet.
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De områden man behöver belysa ytterligare är främst bidragshanteringen och samtliga fritids- och
ungdomsfrågor. Utöver detta behöver biblioteksavdelningens organisatoriska hemvist inom
förvaltningen utredas, samt att Uppsala Universitets perspektiv behöver tas in och bearbetas.
Därefter tillkommer det administrativa arbete som följer av att en verksamhet får en annan
organisatorisk hemvist.

3-4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och Barn- och
utbildningsnämnden (BUN)


1.

2.

3.

4.

5.

Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Gymnasie- och vuxennämnden (GVN) ställer sig
positiv till utredningens förslag om att ta över ungdomsverksamheten under förutsättning att
den är fullt ut finansierad.
Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) är av den uppfattningen att övertagandet av
verksamheten kan bidra till att stärka arbetet med ungdomar och vuxna i ett helhetsperspektiv i
och med att nya kompetenser tillförs förvaltningen.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Den politiska styrningen kan utövas av såväl Barn- och utbildningsnämnden som Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden beroende på i vilken verksamhet som ungdomsavdelningen
organiseras i.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
UAF ställer sig bakom den föreslagna tidplanen under förutsättning att administrativa system,
budget mm kan hanteras.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
UAF föreslår att övergången hålls samman av ett projekt under ledning av regionstyrelseförvaltningen. UAF ansvarar för mottagande och implementering av verksamheten i
förvaltningen.
Övriga inspel och synpunkter
UAF ser även att förvaltningen kan ta emot verksamheten som hanterar bidrag till folkbildning
då det finns kopplingar till Folkhögskolans verksamhetsområde. Samverkan med
socialförvaltningen bör övervägas.

Beredningens yttrande över remissvaret
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Gymnasie- och vuxennämnden (GVN) ställer sig
positiva till utredningens förslag om att ta över ungdomsverksamheten under förutsättning att den
är fullt ut finansierad. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att frågorna hanteras i
GVN, som är en mindre nämnd.
Apropå kravet om att verksamheten måste vara fullt finansierad så är tolkningen av utredningen att
verksamheten som föreslås flyttas till GVN/BUN inte föreslås få nedskärningar, förutom
avdelningschefen som ska avvecklas.

5. Tekniska nämnden (TN)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
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Tekniska nämnden och dess förvaltning är tveksamma till den föreslagna förändringen i sin
helhet och framför att man inte har rätt kompetens för det, uppfattade, nya ansvaret. Detta i
kombination med nuvarande besparingskrav ger att man tydligt vill peka på Regionstyrelsens
ansvar för att besluta om kommande nödvändiga verksamhetsmässiga inriktningar och
förändringar.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Förslaget innebär att helt ny verksamhet tillförs TKF – verksamhet man inte har kompetens för
i dagsläget. Förvaltningen vill att det tydliggörs att det nya ansvaret handlar om stöd med
infrastruktur och organisering av infrastruktur. Gällande att aktivt medverka till att nya
evenemang förläggs till Gotland så bör det uppdraget placeras på exempelvis Inspiration
Gotland.
Att ansvara för verksamhetsinnehåll är nytt och oprövat uppdrag för TKF. Sett ur aspekten
lednings- och verksamhetsutveckling finns risk för kvalitetsförsämring. Bedömningen gällande
ytterligare rationaliseringseffekter och samordningsvinster för anläggningars drift och skötsel är
att man inte ser några stora möjligheter då mycket redan är gjort. Ekonomiskt bedömer
förvaltning och nämnd att det blir mycket svårt att spara ytterligare, alltså i enlighet med
utredningens förslag. Det kan bli tal om nedläggningar och försäljning av anläggningar i
kombination med att berörda medarbetare friställs.

2.

3.

4.

5.

Om beslutet blir ett övertagande av KFNs verksamhet och besparingarna ska kunna
genomföras av TN krävs en rad, för Gotland, övergripande och strategiska beslut avseende
utbud. För att säkra den stora förändring som besparingarna troligen medför så förväntas
Regionstyrelsen fatta dessa beslut om vilka anläggningar mm som skall läggas ned/driftas av
annan huvudman.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Tekniska nämnden vidtar inga förändringar av nämndens organisation i arbetsutskott eller
nämnde med anledning av föreslagna nya uppdrag.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Tidplanen bedömer tekniska nämnden som illa vald sett från den verksamhet som nämnden
ansvarar för. Sommaren är TKFs mest intensiva period och dessutom är det Island Games och
Almedalsveckan i brytpunkten. En senareläggning bedöms nödvändig.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Man menar att det krävs ett omfattande, noggrant och strukturerat arbete för att inarbeta
tillkommande verksamheter som så väsentligt skiljer sig från nuvarande verksamhet. TKF/TN
lyfter igen fram att det blir en stor utmaning om även ledningen och utvecklingen av de
verksamhetsmässiga delarna ska tas över.
Övriga inspel och synpunkter
Inga övriga inspel.

Beredningens yttrande över remissvaret
Teknikförvaltningen gör tydligt att det är naturligt att ta över skötsel och praktiska uppgifter, men
att verksamhetsutveckling inte bör hamna där. Beredningen anser att utredning kunde varit
tydligare med att skilja verksamhet (inklusive innehåll, strategi osv) och verkställighet. Utredningens
ansats var att placera lednings- och verksamhetsansvar på regionstyrelseförvaltningen. Vad gäller
kommentaren om evenemang så ligger inte ansvar för förläggning av större evenemang idag på
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KFN, utan på bolaget Inspiration Gotland. Det har heller inte föreslagits placering av detta ansvar
på TN. Och vad gäller möjliga, kommande besparingar så bör det, utifrån sett, finnas möjligheter
att se över olika upplägg, ansvar och resurser. Med tanke på de olika förvaltningarnas långa tradition
av självständighet så blir med antagligen nödvändigt att arbeta med inställning och kultur.

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)


1.

2.

3.
4.
5.

Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) står i princip bakom förslaget, men skriver att
omfattning och konsekvenser av förslaget saknas, vilket krävs för att ta ställning.
Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
I utredningen föreslås att ansvaret för myndighetsutövning avseende tillstånd enligt lotterilagen,
d v s lotteritillstånd, skulle kunna flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen eller
regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det
politiska ansvaret för denna myndighetsutövning. Av utredningen framgår inte vilken
omfattning den aktuella myndighetsutövningen har och därmed inte vad kostnaden för att
utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. MHN menar att för
att kunna ta ställning till förslaget måste konsekvenserna bättre redovisas.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen medan det
praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
alkohol och livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av lotteritillstånd ska ligga
på samhällsbyggnadsförvaltningen är bedömningen att även det politiska ansvaret i konsekvens
med alkoholtillstånden läggs på Regionstyrelsen. Om det praktiska ansvaret läggs på RSF finns
ingen anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen. Det
politiska ansvaret för lotteritillstånd bör inte läggas på Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Inte berört
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
I remissvaret har samhällsbyggnadsförvaltningen berört möjlig organisering på enhetsnivå.
Övriga inspel och synpunkter
Nej

Beredningens yttrande över remissvaret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har endast yttrat sig över förslaget att låta ansvaret för tillstånd
enligt lotterilagen hanteras av samma enhet som hanterar alkoholtillstånd. Det är fullt möjligt att
hantera detta, men eftersom omfattning och konsekvenser av förslaget saknas har nämnden inte
tagit ställning. Man föreslår att det politiska ansvaret i vilket fall läggs på Regionstyrelsen så att dessa
hanteras på samma sätt som alkoholtillstånden

7. Byggnadsnämnden (BN)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Byggnadsnämnden (BN) lämnar enbart synpunkter på hur förslaget bedöms påverka
samhällsbyggnadsförvaltningens, Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens
uppdrag.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
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2.

3.
4.
5.

I utredningen föreslås att ansvaret för myndighetsutövning avseende tillstånd enligt lotterilagen,
d v s lotteritillstånd, skulle kunna flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen eller
regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det
politiska ansvaret för denna myndighetsutövning. Av utredningen framgår inte vilken
omfattning den aktuella myndighetsutövningen har och därmed inte vad kostnaden för att
utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. BN menar att för
att kunna ta ställning till förslaget måste konsekvenserna bättre redovisas.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen medan det
praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
alkohol och livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av lotteritillstånd ska ligga
på samhällsbyggnadsförvaltningen är bedömningen att det politiska ansvaret i konsekvens med
alkoholtillstånden läggs på Regionstyrelsen. Om det praktiska ansvaret läggs på RSF finns ingen
anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Inte berört
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
I remissvaret har samhällsbyggnadsförvaltningen berört möjlig organisering på enhetsnivå.
Övriga inspel och synpunkter
Nej

Beredningens yttrande över remissvaret
Byggnadsnämnden har endast yttrat sig över förslaget att låta ansvaret för tillstånd enligt lotterilagen
hanteras av samma enhet som hanterar alkoholtillstånd. Det är fullt möjligt att hantera detta, men
eftersom omfattning och konsekvenser av förslaget saknas har nämnden inte tagit ställning. Man
föreslår att det politiska ansvaret i vilket fall läggs på Regionstyrelsen så att dessa hanteras på samma
sätt som alkoholtillstånden.

EXTERNA REMISSINSTANSER
Mottagare

Kort

1
Gotlands Idrottsförbund
2
Gotlands Museum
3
Gotlandsmusiken
4
Länsteatern
5
Gotlands Hembygdsförbund
6
Gotlands Bygdegårdsdistrikt
7
KRO Gotland*
8
Sveriges Författarförbund
9
Regionombud Författarförbundet (Marita Jonsson)
10 Musikerförbundet
11 Gotlands Bildningsförbund
12 KLYS**
13 Uppsala Universitet
*Konstnärernas Riksförbund
**Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
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GIF

GHF

UU

Inkommet
svar
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
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FRÅGOR
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet
har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?

SAMMANSTÄLLNING EXTERNA YTTRANDEN
1. Gotlands Idrottsförbund (GIF)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Idrottsförbund (GIF) står inte bakom förslaget, som man menar är dåligt beskrivet
och utan konsekvensbeskrivning, men har insett att det finns en politisk enighet kring att
förvaltning och nämnd ska läggas ner. Idrottsförbundet har därför tagit fram ett eget förslag (se
nedan under rubriken ”GIF organisationsförslag”) som möter idrottens behov av samverkan.
Förslaget innebär i korthet en tydligare struktur kring beslut och långsiktig inriktning för
idrotts/fritidsfrågorna både på politisk nivå och på förvaltningsnivå.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Idrottsförbund ser behovet av att idrotten på Gotland har en stark samverkanspart
inom Region Gotland. Gotländsk idrott samverkar med Region Gotland på många olika sätt,
och på många olika plan. GIF menar att fritidsverksamheten, och därigenom idrotten, är helt
marginaliserad i rapporten. Förslaget om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott tolkas som ett
rent kulturutskott eftersom det inte är föreslaget att finnas några chefstjänstemän eller
institutionschefer som företräder idrotten i utskottet. Utvecklingsfrågor för idrott har ingen
plattform i nuvarande förslag.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Idrottsförbund skulle gärna sett att uppdraget definierats utifrån en ökad samsyn, där
angreppssättet varit visionsstyrt istället för resursstyrt, för att därigenom åstadkomma
samordningsvinster. Exempel på samordningsvinster menar man finns inom folkhälsa,
anläggningar, integrationsarbete, besöksnäringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Områden som
flera förvaltningar jobbar med och som civilsamhället via idrotten också är engagerade i.



Idrottsförbundet lyfter upp flera av de samverkansprojekt mellan idrotten och Region Gotland
som finns idag och ser med oro på hur samverkan ska se ut i framtiden.
GIF organisationsförslag
- Instifta ett fritidsutskott och ett kulturutskott. Deltagare i fritidsutskottet är
länsidrottsförbundet tillsammans med utsedd tjänsteman från RSF, samt
parlamentarisk politikerrepresentation. Uppdrag: bereda ärenden av
utvecklingskaraktär, men även bidragsärenden. Tjänstepersonen från RSF ska ha ett
tydligt mandat i utvecklingsfrågor, inte bara bidrag. Även evenemangslots och någon
form av sammanhållen struktur för folkhälsa ska knytas till utskottet.
- Region Gotland och idrotten kan tillsammans se över anläggningar och infrastruktur,
och utarbeta lösningar för samverkan i syfte att sänka kostnaderna. Dock bör
långsiktiga politiska prioriteringar ligga i fritids/idrottsutskottet.
- Samverkan med Inspiration Gotland kring besöksnäringsfrågor. Representationsstöd
till elitföreningar och evenemangslotsfunktionen ska på något sätt införlivas i
utskottets stödstruktur.
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Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Idrottsförbund (GIF) står inte bakom den föreslagna organisationsförändringen.
Förbundet anser att det i nuvarande förslag saknas en plattform för utvecklingsfrågor. Förbundet är
starkt kritisk till att utredningen inte berör fritidsfrågorna på samma sätt som kulturfrågorna. Man
beskriver sin egen roll och betydelse för den regionala utvecklingen, och lyfter fram att GI är
länsidrottförbund att jämföra med länsmusik, -teater och –muséet. Idrotten på Gotland har behov
av att ha en utpekad samverkanspart inom Region Gotland, som kan företräda Region Gotland i ett
helhetsperspektiv. Samverkan sker idag med flera olika förvaltningar inom olika områden.
Förbundet lyfter fram att det måste finnas samordningsvinster inom folkhälsa, anläggningar,
integrationsarbete, besöksnäringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Områden som flera
förvaltningar jobbar med och som civilsamhället via idrotten också är engagerade i.
I remissvaret lyfts även olika strategiska frågor som föregås av strategiska, politiska beslut, t ex vilka
föreningar som tilldelas halltider där hänsyn tas till ålder, kön, ambition, nyttjandegrad och
landsbygd/stad. I en sådan fråga är det viktigt att gränssnitten internt inom Region Gotland är
tydliga, d v s vilken politisk nämnd är ansvarig för att exempelvis hallar utnyttjas på ett sätt som är
politiskt önskvärt.

2. Gotlands Museum


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Museum ställer sig positiv till att kulturfrågorna, som nu är placerade inom KFF,
flyttas till RSF. Gotlands Museum avstår att kommentera fritidsfrågorna.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Museum menar att organisationsändringen innebär en markering av att
kulturfrågorna är en central angelägenhet för Region Gotland, men framförallt för hela
Gotland. Det är av stor strategisk betydelse att frågor som har koppling till
kultursamverkansmodellen får en mer central placering på regional nivå. Kulturfrågorna kan
samordnas med de regionala utvecklingsfrågorna som ligger under regionstyrelseförvaltningen.
Man ser även en fördel i att all bidragshantering kopplad till kultur samlas på samma ställe.
Gotland Museum beklagar att omvärldsanalys och benchmark saknas.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Museum lyfter att det är väsentligt att kulturfrågorna får adekvat organisation med
RSF som ansvarig för frågorna, och med ett utskott som bereder ärenden och kan fatta beslut
utifrån delegation. Gotlands Museum förväntar sig att den nya organisationen i större
utsträckning verkar för ett strategiskt tänkande och arbete kring kulturfrågorna - särskilt i
relation till kultursamverkansmodellen och myndigheter som Kulturrådet mm. Man förväntar
sig att nyttjas som en resurs i större utsträckning och att samordning ska förbättras.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Museum ser negativt på avsaknaden av både omvärldsanalys och benchmark i underlaget,
men positivt på att flytta kulturfrågorna till en mer central position, Regionstyrelsen/regional
utveckling, samt att all bidragshantering kopplat till kultur placeras på ett ställe. Man
uppmärksammar behovet av rätt kompetens på rätt ställe i relation till samverkansmodellen.

3. GotlandsMusiken


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
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GotlandsMusiken står bakom en förändring som tydligare placerar kulturen på ett regionalt
plan, som skiljer den regionala kulturen från den primärkommunala och som bättre utnyttjar
den kompetens och kunskap, samt nätverk som de regionala kulturinstitutionerna har.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
GotlandsMusiken (GM) menar att den föreslagna organisationen är bra för kulturen – att
verksamheten bibehålls medan Region Gotlands overhead minskas och anpassas efter de reella
behoven. Det är positivt att kulturen, inklusive de tre regionala kulturinstitutionerna, hamnar
närmare regionala utvecklingen och beslutsfattande. GM anser att kultursamverkansmodellen
bör ligga på ett regionalt och inte primärkommunalt plan. En strateg för samverkansmodellen
lär behövas, men i mindre omfattning och den nyinrättade kultur-(och biblioteks-)chefsrollen
kan med fördel ta ansvaret i relation till Kulturrådet. Kulturinstitutionerna och deras specifika
kompetens inom olika områden bör utnyttjas mer än idag.
Eftersom ledamöterna i KFN idag i majoritet består av intresserade av idrotts- och fritidsfrågor
blir kompetensförlusten för kulturen inte någon stor risk. En risk är dock hur Regionstyrelsen
belastningsmässigt ska kunna ta sig an dessa nya frågor. Eftersom de regionala
kulturinstitutionerna har både väl upparbetade nätverk nationellt och kompetens vis-a-vis exv
Kulturrådet så behöver inte kompetensförlust på tjänstepersonsidan vara en risk. Vad gäller
bemanning så är en förutsättning att kompetenta och erfarna personer anställs.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
o Kulturen blir en del av den regionala utvecklingen och kan spela en mer aktiv roll.
o Kortare beslutsvägar mellan kulturinstitutioner och Regionstyrelsen, med en utvecklad
roll för kulturinstitutionerna som följd.
o Kortare vägar för kulturell samverkan med andra förvaltningar.
o Närmare samarbete mellan regional och primärkommunal kultur.
o Användning av den regionala spetskompetensen (remissinstans) som finns hos
kulturinstitutionerna vid fördelning av primärkommunala kulturmedel.
Beredningens yttrande över remissvaret
GotlandsMusiken är mycket tydlig i att man ser en förändring som positiv. Beredningen menar
dock att det på flera punkter finns otydligheter i utredningen, och har uppmärksammat flera
områden som behöver ytterligare fördjupning för att slå fast placering och resursbehov. Ett sådant
område är samverkansmodellen och de statlig krav som ställs på Region Gotland som myndighet.

5. Gotlands Hembygdsförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Hembygdsförbund (HBF) står bakom en organisationsförändring under förutsättning
att man får en tydlig kontaktperson, som känner till hembygdsrörelsen, dess roll och behov.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Hembygdsförbund och hembygdsrörelsen har främst haft med kultur- och
fritidsförvaltningen att göra inför ansökan om verksamhetsstöd (till förbundet och till
medlemsföreningar), men även genom inbjudningar till evenemang. Stöden, som ofta är små,
kan ändå vara avgörande för en hembygdsförenings möjlighet att bedriva verksamhet. I en
framtida organisation fortsätter den personliga kontakten att vara viktig, liksom att ansvariga
känner till hembygdsrörelsen och de behov som kan finnas.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
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Förväntningarna är att det finns en förståelse för hembygds- och landsbygdsutveckling vilket
utgör en viktig del av hembygdsrörelsens arbete. Gällande samverkan är HBFs styrelse enig om
att kulturarvskonsulenten gärna är en diskussionspart gentemot Region Gotland i processen
kring utdelning av verksamhetsbidrag.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Hembygdsförbund lyfter inte fram några konkreta hinder för själva organisationsförändringen, utan tydliggör vad, i relationen till Region Gotland, som är viktigt sett ur deras
perspektiv.

6. Gotlands Bygdegårdsförening


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Bygdegårdsförening lyfter inte fram några konkreta hinder för själva
organisationsförändringen, utan anger vad man, ur sitt perspektiv, ser som viktigt utifrån den
del av KFNs nuvarande verksamhet som man berörs av.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Bygdegårdsförening utvecklar hur man ser på det stöd som kan sökas för stöd till
drift respektive investering av samlingslokaler. Man anser t ex att det är viktigt att skilja stöd till
samlingslokalerna från stöd till idrottsanläggningar och att det fortfarande, speciellt för de
mindre bygdegårdarna, ska gå att söka enbart driftstöd. Föreningen står bakom förslaget om att
kunna använda stödet på ett bredare sätt, bl a för att skapa förutsättningar för flexibel
användning av lokalerna.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Förhoppningen är att Region Gotland även i fortsättningen ska stödja samlingslokaler över hela
ön och att Region Gotland själv i ännu högre utsträckning räknar in möjligheten att nyttja dessa
lokaler. Föreningen ser även gärna att Region Gotland utvecklar möjligheten att stödja med
likvida medel då en förening sökt, och fått, bidrag från Boverket, men har svårt att använda sig
av bidraget då utbetalning av bidraget sker efter redovisning av havda kostnader.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Bygdegårdsförening trycker på vad man önskar att en organisationsförändring måste ta
hänsyn till. Det relaterar till bidrags- och stödverksamheten som är definierat som ett område för
ytterligare tydliggörande.

8. Sveriges Författarförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Sveriges författarförbund tar inte ställning till utredningen som helhet, utan tar i huvudsak
hänsyn till biblioteksfrågan och biblioteksfrågans roll och funktion för medborgare, författare
och översättare på Gotland.
”Utredningen har inte övertygat Sveriges författarförbund om att den föreslagna organisationen
möter vare sig våra medlemmars eller det gotländska medborgarnas behov”.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Sveriges Författarförbund anger att det är oroväckande att utredningen inte tillräckligt tydligt
och övertygande betraktar medborgarna som en central faktor i Regionstyrelsens uppdrag.
Författarförbundet förväntar sig ett annat förhållningssätt till medborgarna – de som begagnar
sig av och motiverar biblioteksverksamheten - än vad utredningen ger uttryck för. Man
efterfrågar ett resonemang om huruvida verksamheten tillgodoser medborgarnas, men också
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de litterära yrkesutövarnas, behov och önskemål. Man framhåller intentionerna i bibliotekslagen
– att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Att biblioteken ska främja litteraturens ställning, upplysning, utbildning
och forskning. ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla”.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Sveriges Författarförbund anser att, som utredningen föreslår, införa "meröppna bibliotek"
som ett alternativ till att biblioteken läggs ned är lika lite relaterat till bibliotekens verksamhet
som att man undviker att svara på hur neddragningarna kan komma att påverka uppdraget att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning hos medborgarna.
Beredningens yttrande över remissvaret
Sveriges författarförbund fokuserar på biblioteksfrågan, vad som står i bibliotekslagen och på
neddragningar. De är kritiska till skrivningens introverta förhållningssätt och är inte övertygade om
att den föreslagna organisationen kommer att möta deras medlemmars och medborgarnas behov.

9. Regionombud Författarförbundet, Marita Jonsson


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Regionombudet för Författarförbundet anger att det med föreliggande förslag och kraftiga
ekonomiska besparingar på kulturen och nedläggning av kultur- och fritidsförvaltningen varken
kommer kunna infrias Region Gotlands uppdrag eller målvision.. Kulturen är intimt förknippad
med varumärket Gotland och möjligheten att marknadsföra Gotland. Regionombudet
ifrågasätter den ekonomiska analysen och refererar till tidigare biblioteksnedläggningar som
”sannolikt innebar en merkostnad i Region Gotlands budget”.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Regionombudet menar att organisationsförändringen med förslag om nedläggning av bibliotek
långt borta från Visby, kommer att innebära negativa konsekvenser för landsbygden. Att stänga
ett bibliotek på landet innebär att försvåra möjligheterna för de boende att träffas och utbyta
idéer.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Regionombudet anser att Region Gotland bör avvakta med nedläggning av kulturförvaltningen
och nämnd till dess att översyn av hela den regionala förvaltningen gjorts för att bäst se var
besparingar bäst kan ske.
Beredningens yttrande över remissvaret
Regionombudet för Författarförbundet är starkt kritisk till nedläggningen av framför allt
kulturavdelningen och tvivlar starkt på lönsamheten i omorganisationen. Uppfattningen är att
organisationsförändringen också kommer att ge bränsle åt konflikten mellan stad och land

10. Musikerförbundet/Federationen Svenska Musiker


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Federationen Svenska Musiker (FSM, Symf och Musikerförbundets samarbetsorgan) står
bakom den föreslagna organisationsförändringen givet att det går att skapa förutsättningar för
både de fria, professionella kulturskaparna och kulturinstitutioner.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Federationen Svenska Musiker (Symf och Musikerförbundets samarbetsorgan) menar att man
ser positivt på en förändring som samlar kulturadministrationen under ett tak. Det är även
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positivt att skilja kulturen från idrotts- och fritidsverksamheterna, vilket skulle kunna betyda en
större tydlighet och möjligheter för en bred kulturverksamhet som står på egna ben.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Den nya organisationen kommer att ställa krav på ledning och personal och man förutsätter att
tjänster tillsätts med personer som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av professionell
kulturverksamhet. Eftersom situationen för professionella kulturskapare är utmanande är
förhoppningen att den nya organisationen är kunnig och medveten om det, och aktivt arbetar
för att både professionellt och ideellt kulturliv ska blomstra.
Beredningens yttrande över remissvaret
Musikerförbundet och Federationen Svenska Musiker bedömer att det vore positivt för dess
medlemmar att hamna närmare beslutsfattandet inom den regionala utvecklingen, men har svårt att
yttra sig om några detaljer i organisationsförslaget. Lika positivt är det att skilja kulturen från
idrotts- och fritidsverksamheterna.

11. Gotlands Bildningsförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Bildningsförbund har förväntningar på hur folkbildningen i sin helhet och delar
placeras. Eftersom det inte i utredning är helt tydligt hur förslaget ser ut så är det inte
omedelbart enkelt att svara på frågan.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Bildningsförbund (Studieförbunden) menar att man flera gånger påtalat att man med
fördel sorterar under GVN, liksom Folkhögskolan, eftersom man har samma uppdragsgivare.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Bildningsförbund förväntar sig att beslut ska tas att all folkbildning ska ligga under
GVN och Folkhögskolan då de har samma uppdragsgivare, Folkbildningsrådet. Man önskar
ekonomiskt stöd som bygger på samma sätt som statsbidragen till Studieförbund och
Folkhögskolor.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Bildningsförbund lyfter inte fram några konkreta hinder för själva
organisationsförändringen.

13. Uppsala Universitet


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
I yttrandet från Uppsala Universitet framförs kritik mot att Almedalsbibliotekets samverkan
med universitetsbiblioteket inte alls berörs i utredningen. Uppsala universitet lämnar inga
synpunkter på organisationsförändringen men bedömer att förslaget inklusive besparingar inte
nödvändigtvis kommer att ha negativa effekter på Almedalsbibliotekets integrerade verksamhet.
Man har heller inga invändningar mot att Patientbiblioteket avvecklats.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Uppsala universitet har en medicinsk bibliotekarie som är outsourcad till den medicinska
biblioteksverksamheten på Visby lasarett. Beslutet att lägga ned patientbiblioteket har inneburit
mindre lokalyta för den medicinska biblioteksverksamheten och ensamarbete.
Uppsala universitet framhåller att den integrerade uppgiften för Almedalsbiblioteket, att vara ett
universitetsbibliotek med verksamhet riktad mot Campus Gotland och dess studenter, lärare
14

Bilaga 1
Ärende RS 2016/866
2017-04-28
och forskare har en större uppgift än bara fysisk utlåning av böcker. Exempelvis är nedladdning
av elektroniskt material, vetenskapliga tidskrifter och böcker är omfattande (5 miljoner
fulltextnedladdningar 2015). Universitetet är i en expansiv fas där målet är att öka
verksamheten från 1000 studenter till 1500 år 2020. Regionens stora besparingskrav fram till
2020 riskerar att öka arbetsbelastningen på universitetets bibliotekarier. Man uttrycker oro för
att Almedalsbibliotekets verksamhet, ambitioner och kompetens kommer att minska ”till men
för studenter lärare och forskare vid Campus Gotland”.
”Detta kan medföra att vårt samarbetsavtal blir svårt att upprätthålla”.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Uppsala Universitet tillsammans med Region Gotland (RG) är huvudmän för
Almedalsbiblioteket. Universitetet är mån om den samverkan som finns i den gemensamma
satsningen på ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. De ser vinster i samarbetet och avser
att så långt det är möjligt fortsätta samarbeta.
Beredningens yttrande över remissvaret
Uppsala Universitet tycker att det är anmärkningsvärt att de inte involverats i utredningen, inte fått
lämna synpunkter, inte blivit intervjuade och heller inte utsetts som remissinstans. Uppsala
Universitet ifrågasätter beräkningsunderlaget i utredningen angående budget för
Almedalsbiblioteket. Man menar att en del av det redovisade budgetunderlaget är en del av vad
Uppsala Universitet betalar för den integrerade biblioteksverksamheten och som därmed inte
kommer ur Region Gotlands tilldelade medel. Man tror inte att organisationsförändringarna
kommer att påverka den integrerade delen av Almedalsbiblioteket, men Uppsala Universitet
uttrycker stor oro för konsekvenserna av de stora besparingskraven fram till år 2020.

15

Bilaga 2
Ärende RS 2016/866
2017-05-02

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Remissammanställning - utveckling av utredningsområden
Nedan görs en översiktlig beskrivning av de åtta områden som ska bearbetas och förtydligas
ytterligare.

1. Ärendehantering, kansli, samt stab
Regionstyrelseförvaltningens remissyttrande beskriver behov av resurserförstärkning inom
speciellt kansli och stab. Kultur- och fritidsförvaltningens beskriver i sitt remissyttrande i sin tur
hur ärende- och dokumenthanteringen sker idag och till vilken omfattning, vilket delvis avviker
från remissunderlaget. I beredningsarbetet slås därför fast att det finns ett behov av bättre förstå
arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Här är det även viktigt att klargöra vilka olika typer av
ärenden och uppdrag som finns, samt hur de varierar i tidsåtgång. En stor del av Kultur- och
fritidsnämndens beslut idag handlar om bidragsbeslut.
Teknikförvaltningen anger att man kan ta emot uppdraget, men ser svårigheter med att göra det
om förutsättningen är utredningens förslag om besparing Då ser man att verksamhetens utbud
kommer att påverkas. Teknikförvaltningen ser inte framför sig att man ska behöva fatta
strategiska beslut, utan att dessa ska fattas av regionstyrelseförvaltningen.







Underlaget föreslår att skala bort administrativa tjänster av besparingsskäl.
Alla förvaltningar har redan idag besparingsbeting som innebär att bl a administrativa
rutiner/tjänster ses över.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen anger att man i själva verket har
fler ärenden än redogjort för i underlaget, vilket beror på att man även har manuell hantering.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen använder begreppet ”ärende” för
såväl mindre (t ex vissa bidragsansökningar) som större beslut. Det gör det lite vanskligt att
bedöma tidsåtgång och belastning. Det behövs fördjupning för att skapa tydlighet.
Bland annat regionstyrelseförvaltningen har redan idag utmaningar i hanteringen av ärenden
för det som är förvaltningens uppdrag. Utvecklingsarbete och översyn pågår.
Det krävs ännu bättre förståelse för bidragsverksamhetens utplacering liksom av hur den
organiseras i Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen (se även nedan).

2. Bidragsverksamheten (även del av flera punkter nedan)
Utredningens förslag är att fördelningen av bidrag kvarstår inom Region Gotland och flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Där föreslås bidragsverksamheten samordnas med stöd- och
bidragsverksamhet inom avdelningen för regional utveckling, bland annat för att det redan finns
ett handläggningssystem här. I förslaget syns även att regionala/distriktsorganisationer bör
utnyttjas som remissinstans vid bedömning av ansökningar. Bidragsverksamheten består av flera
områden, vilkas delar såväl som helhet behöver förtydligas för att säkra att rätt beslut gällande
deras placering fattas. Det ligger även förslag om besparingspotential på bidragsverksamheten.



Organisering idag, se försök till sammanställning nedan.
Remissunderlaget innehåller olika typer av förslag, t ex att de generella driftsbidragen till
föreningsägda samlingslokaler bör tas bort, och istället bör investerings- och driftsbidrag slås
ihop till en pott, samtidigt som föreningar ges möjlighet att ta ett bredare ansvar för att skapa
intäkter (s 45). Eller att Region Gotland ska bevilja investeringslån med bra villkor, eller
kunna stötta med likvida medel under en överbryggningsperiod när andra finansiärer kräver
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redovisning av havda kostnader innan utbetalning av godkända medel kan göras. Denna typ
av förslag har inte beredningsarbetet värderat, men för fördjupningsarbetet behöver slås fast
hur de ska arbetas med (möta, bemöta, lämna åt ny ansvarig förvaltning).
Mer detaljerad analys av NYPS-systemets möjligheter för bidrags- och stödhantering på
regionstyrelseförvaltningen behövs.
Metodik och rutiner kan kanske sägas finnas inom regionstyrelseförvaltningen, men det är
ändå tveksamt om det enkelt går att samordna med befintlig, redan existerande verksamhet.
Gällande besparingsmöjlighet – hur mycket är regelverksstyrt och inte möjligt att påverka?
Det behöver undersökas i mer detalj.
Går det då att se en rationalisering i antal timmar som krävs vid flytt av bidragsverksamheten
regionstyrelseförvaltningen/avdelningen för regional utveckling?

3. Överföring av specifik verksamhet till annan förvaltning
Verksamheten hos Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen består av fyra
tydliga delar: 1) kulturverksamhet; 2) fritids- och idrottsverksamhet; 3) biblioteksverksamhet; 4)
ungdomsverksamhet. I varierande grad behöver var och en av dessa förtydligas så att det är ännu
tydligare hur verksamhet flyttas, föreslås få besparingar eller i undantag, avvecklas.






Utredningen föreslår att fritidsavdelningen, exklusive bidragsdelarna (handläggare bidrag och
stöd till fritidsverksamhet), flyttas till teknikförvaltningen. Var föreslås ansvaret för strategisk
verksamhetsutveckling ligga, och vad ligger i att ansvara för verksamhet som exempelvis den
kommunala bad- och simverksamheten?
Tekniska nämnden och teknikförvaltningen ifrågasätter om man har rätt förutsättningar för
att ta ansvara för att stora evenemang förläggs till Gotland (genom att erbjuda infrastruktur
och organisationsstöd). Vilken är, eller kan vara, kopplingen till Inspiration Gotland?
En politisk återkoppling som framkom vid RSAU 11 april 2017 är att det är önskvärt att
organisatoriskt försöka hålla ihop internt drivna anläggningar med föreningsdrivna
anläggningar. Denna återkoppling behöver förstås och analyseras.
Vad gäller anläggningars drift och skötsel så ser Tekniska nämnden och teknikförvaltningen
små möjligheter till besparingar genom rationalisering och samordning. Beror den
bedömningen på två förvaltningars olika kulturer och i nuläget olika formulerade uppdrag?
Hur skapas i så fall förutsättningar för önskad effekt?
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4. Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
I utredningen har redogjorts för olika sätt att se på de framtida behoven av politisk styrning av
kultur- och fritidsverksamheten. Det nämns beredningskapacitet genom ett utskott eller en
beredning, och det har även nämnts att politiken själv ska ta ansvar för en lösning. I
remissyttrandet från Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen nämns ett
större antal ärenden än i utredningen (se 1 ovan), vilket är viktigt att få klart för sig för att
diskutera detta. Bland remissyttrandena ges ingen enhetlig bild. Såväl att utnyttja befintliga
strukturer, som att inrätta utskott och/eller beredning, höja delegationsnivån, som att tillfälligt
inrätta ett politiskt organ har förts fram.




Utredningen ger en bild av ärendeflödet som kan hanteras på olika sätt. I remissyttrandet från
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen så ges en delvis annan bild
med betydligt större antal ärenden. Hur påverkar det den förslagna omorganisationen?
Utredningen uttrycker att, beroende på hur organiseringen görs, det kan komma att behövas
mer delegering till tjänstepersoner – hur ser politikens uppfattning ut? Hur kan det skapas
förutsättningar för det?
En politisk återkoppling vid RSAU 11 april 2017 är att det politiska uppdraget nu börjar
närma sig heltidsuppdrag.

5. Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen får idag statliga medel om ca 22,6 miljoner kronor, medan Region
Gotland bidrar med ca 19,4 miljoner kronor. Med de statliga medlen kommer ett ansvar och
uppdrag, vilket idag bemannas med en strateg på 100% och, fram till beslut hösten 2016 i KFN
om avveckling av kvalitetssamordnare, ca 50% för analys- och rapporteringsarbete. I utredningen
är det svårt att läsa sig till hur ansvaret för kultursamverkansmodellen ska säkras framåt då
strategens roll föreslås avvecklas och eventuellt uppstå, i delar, på sikt.




En resurs- och kompetensuppföljning för kultursamverkansmodellen behöver göras.
Det behöver slås fast vilka de absoluta kraven är på Region Gotland i
Kultursamverkansmodellen. Riskerar Region Gotland t ex minskat statligt bidrag på grund av
att Kulturplanens aktiviteter inte uppfylls?
Om ansvaret för kultursamverkansmodellen ska läggas på annan funktion, hur mycket
beläggs då denna och påverkas dess totala uppdrag?

6. Fritids- och idrottsverksamheten
I utredningsunderlaget finns det en obalans mellan hur de framtida organisatoriska
förutsättningarna för området för kulturverksamhet respektive fritids- och idrottsverksamhet
beskrivs. Ungdoms- och biblioteksverksamheten beskrivs, och flyttas, mer sammanhållet och
intakt (om än med förslag till besparingsmöjligheter). Den nämnda obalansen behöver hanteras i
analysen för att säkra en tillräcklig och ändamålsenlig organisering för verksamheterna framåt. En
del av analysen omfattar en förståelse för vad verksamheten bidrar med till Gotland i relation till
vilka stöd och bidrag som fritids- och idrottsverksamheten idag erhåller.




Framtiden för fritids- och idrottsområdet är inte lika tydligt beskrivet som för kulturområdet
– det upplevs som otillräckligt genomtänkt. Det är t ex inte tillräckligt tydligt hur det
strategiska och framåtriktade arbetet ska ske, samtidigt som det är få tjänster utpekade för
fritidsområdet.
Bidragsverksamheten, som är en viktig del, behöver beskrivas bättre för att säkra helheten
(bidragsverksamheten nämns även i flera andra punkter).
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Det finns en risk att anläggningarna jämställs med fritidsverksamheten, och att det strategiska
ansvaret och verksamhetsutveckling inte ges tillräcklig fokus.
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna trycker på att man är regionala
företrädare för idrotten på Gotland – att likställa med det regionala uppdraget som de
kulturella länsinstitutionerna har, t ex länsmusiken och länsteatern.
Framtiden för redan pågående samarbeten och satsningar, t ex socialfondsprojekt mellan GIF
och kultur- och fritidsförvaltningen, liksom förutsättningar för framtida satsningar mellan
idrotten och Region Gotland behöver tydliggöras.
GIF:s remissyttrande lyfter fram behovet av en stark samverkanspart inom Region Gotland
för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor osv.
Hur ser en önskad politisk styrning för fritids/idrottsverksamheten ut? Ger behoven en
annorlunda bild än för kulturen?

7. Gränssnitt och ansvar för verksamhet respektive verkställighet
Inom kultur- och fritidsverksamheten ryms, och måste rymmas, såväl strategiskt och framåtriktat
arbete (ansvar för verksamhet) som genomförande/verkställighet. I utredningen görs inte helt
tydligt vilken typ av ansvar som föreslås placeras på respektive förvaltning. Det syns bland annat i
remissyttranden. Att korrekt förstå och bedöma underlaget, samt peka på förslag om avvikelser
från förslaget är nödvändigt för att säkra den framtida kultur- och fritidsverksamheten under nya
förvaltningar. Denna fråga bedöms rymmas under punkt tre ovan.

8. Konsekvenser ekonomi och besparing
Kultur- och fritidsverksamhetens kostym ska vara 15 miljoner kronor mindre (räknat i 2016 års
prisläge) efter 2019. Utredningen redogör för möjliga besparingar inom flera områden, främst på
det administrativa området, men är delvis svår att följa då uppgifter är spridda över många sidor.
Utifrån resonemangen under ovanstående punkter, kring fördjupningar inom vissa områden, blir
det konsekvenser för i vilka verksamhetsområden besparingar ska genomföras. Inriktningen är att
den nämnd som framöver får ansvaret för verksamheten också ansvarar för att genomföra
beslutade besparingar. Ambitionen inför fortsatt arbete är att budgetramar för mottagande
nämnder ska beslutas samtidigt som slutligt beslut om avveckling tas i regionfullmäktige.
I beslutet från regionstyrelsens sammanträde andra februari uppmanas även Kultur- och
fritidsnämnden att redogöra för förslag på övriga besparingar upp till 15 miljoner kronor. Dessa
förslag kommer vara värdefull input i den totala hanteringen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 23

Taxor och avgifter för kultur- och
fritidsförvaltningen
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-05-30, § 137
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04
 Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20 § 74 och 75, 2017-02-07 § 7, 201703-22 § 25

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 137

Taxor Kultur- och fritidsförvaltningen

RS 2017/219
AU § 156

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x
x
x

x

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av entréavgifter till simhallar
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av taxa i ICA Maxi arena
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens avgiftsförändringar avseende logi i skolsal vid
idrottsarrangemang, övertidsavgift på kurslitteratur samt avgift vid hyra av Säve
aula godkänns.
Avgiftslistan för kultur- och fritidsförvaltningen revideras.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning av vissa taxor och avgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket bland annat
innebär en höjning från 50 kronor till 55 konor för vuxna samt från 30 kronor till
35 kronor för barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av
liknande storlek på andra orter i landet.
Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras så att de separata
avgifterna för mediakub, LED sarg och vip-loger vid match med entréavgift bakas in
i ett timpris baserat på 4 timmar. Förändringen innebär att ett arrangemang med allt
inräknat får ett lägre timpris jämfört med dagens avgifter.
Taxan för logi i skolsal för idrottsarrangemang ändrades av regionfullmäktige
2015-06-15 § 193 till 100 kronor per person och natt. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade den 1 april 2016 att sänka taxan till 66 kronor per person och natt då
höjningen som genomfördes tidigare upplevdes vara för kraftig. Innan höjningen var
taxan 55 kronor per person och natt. Avgiften under Almedalsveckan fortsätter att
gälla enligt regionfullmäktiges beslut, dvs. en avgift på 1 500 kronor för logi på golv,
max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.
Övertidsavgiften på kurslitteratur har ändrats från 20 kronor till 10 kronor per dag
och den maximala lånetiden blir 7 dagar istället för som tidigare 2 respektive
14 dagar.
Med anledning av renoveringen av Säve aulan höjs föreningstaxan från 72 kronor per
timme till 80 kronor per timme. Vid normaltaxa tas maxtaxan på 3 300 kronor per
dag tas bort och ersätts av en timtaxa på 700 kronor per timme.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 137 forts
RS 2017/219

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens
förslag till förändrade taxor och avgifter.
På grund av tidsbrist i arbetsutskottet får ärendet gå direkt till regionstyrelsen utan
förslag till beslut.
Beslutsunderlag

2016-03-22 KFN § 25 Logitaxa på hårt underlag
2016-09-20 KFN § 74 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift kurslitteratur
på biblioteket
2016-09-20 KFN § 75 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift vid hyra av
Säve aula
2017-02-07 KFN § 7 Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Modig, förvaltningschef, KFF.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Anmärkning: Moms är inkluderat i taxorna.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/219
4 maj 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till beslut

•





Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av entréavgifter till simhallar
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av taxa i ICA Maxi arena
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens avgiftsförändringar avseende logi i skolsal vid
idrottsarrangemang, övertidsavgift på kurslitteratur samt avgift vid hyra av Säve
aula godkänns.
Avgiftslistan för kultur- och fritidsförvaltningen revideras.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning av vissa taxor och avgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket bland annat
innebär en höjning från 50 kronor till 55 konor för vuxna samt från 30 kronor till 35
kronor för barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av
liknande storlek på andra orter i landet.
Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras så att de separata
avgifterna för mediakub, LED sarg och vip-loger vid match med entréavgift bakas in
i ett timpris baserat på 4 timmar. Förändringen innebär att ett arrangemang med allt
inräknat får ett lägre timpris jämfört med dagens avgifter.
Taxan för logi i skolsal för idrottsarrangemang ändrades av regionfullmäktige 201506-15 § 193 till 100 kronor per person och natt. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade den 1 april 2016 att sänka taxan till 66 kronor per person och natt då
höjningen som genomfördes tidigare upplevdes vara för kraftig. Innan höjningen var
taxan 55 kronor per person och natt. Avgiften under Almedalsveckan fortsätter att
gälla enligt regionfullmäktiges beslut, dvs. en avgift på 1 500 kronor för logi på golv,
max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.
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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 2017/219

Övertidsavgiften på kurslitteratur har ändrats från 20 kronor till 10 kronor per dag
och den maximala lånetiden blir 7 dagar istället för som tidigare 2 respektive 14
dagar.
Med anledning av renoveringen av Säve aulan höjs föreningstaxan från 72 kronor per
timme till 80 kronor per timme. Vid normaltaxa tas maxtaxan på 3 300 kronor per
dag tas bort och ersätts av en timtaxa på 700 kronor per timme.
Ärendebeskrivning

Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket innebär en höjning
enligt tabell.
Entréavgifter bad – gäller på
alla Region Gotlands simhallar

Pris

Nytt förslag

Entré, vuxna

50 kr

55 kr

Entré, ungdom under 18 år,
studerande, pensionärer,
arbetssökande

30 kr

35 kr

Rabattkort, vuxna - 12 bad

500 kr

550 kr

Rabattkort, ungdom under 18 år
studerande, pensionärer - 12 bad

300 kr

350 kr

Årskort, vuxna

1 200 kr

1300 kr

½-årskort, vuxna

800 kr

900 kr

Årskort, ungdom under 18 år,
studerande samt pensionärer

550 kr

600 kr

½-årskort för ovanstående

400 kr

450 kr

Årskort, familj

1 850 kr

2000 kr

½-årskort familj

1 100 kr

1200kr

Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras enligt tabell. Det nya
förslaget om ett timpris med all utrustning inräknat förenklar administrationen och
innebär en lägre avgift för föreningarna.
Anläggning

Föreningstaxa

Föreningstaxa
nytt förslag

Sportgolvet

200 kr

200 kr

Oförändrad

1 950 kr/timme

Nytt paketpris

Grundavgift match med entré
inklusive mediakub, loger samt LED
sarg
Tvättstuga

25 kr

Grundavgift match utan entré

200 kr

Loge

1 000 kr/tillfälle/loge

Mediakub

1 000 kr/tillfälle

LED sarg

1 000 kr/tillfälle

Anläggning

Normaltaxa

Normaltaxa nytt
förslag

Sportgolvet

1 200 kr

1 200 kr

Oförändrad

1 950 kr/timme

Nytt paketpris

Grundavgift match med entré
inklusive mediakub, loger samt LED
sarg
Grundavgift match utan entré

1200 kr

Mediakub

1 000 kr/match

LED sarg

1 000 kr/match
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/219

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens
förslag till förändrade taxor och avgifter.

Beslutsunderlag

2016-03-22 KFN § 25 Logitaxa på hårt underlag
2016-09-20 KFN § 74 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift kurslitteratur
på biblioteket
2016-09-20 KFN § 75 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift vid hyra av
Säve aula
2017-02-07 KFN § 7 Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

KFN § 74
KFN AU § 70

Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen - avgift kurslitteratur på
biblioteket
KFN 2016/232

−

KFF Avgift kurslitteratur på biblioteket, 2016-08-22

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till förändrad övertidsavgift på
kurslitteratur:
o Övertidsavgiften på kurslitteratur ändras till 10 kr per dag.
o Lånetid för kurslitteratur är 7 dagar.

Almedalsbiblioteket erbjuder generellt två exemplar av obligatorisk kurslitteratur vid
Uppsala universitet - Campus Gotland. Kurslitteraturen kan lånas av alla men är i
första hand inköpta till campusstudenter vid Uppsala universitet.
Med anledning av att det är få exemplar av kurslitteratur är det viktigt att dessa
cirkulerar fort, så att fler ges chans att låna exemplaren. Exemplaren har hittills
erbjudits på 2 respektive 14 dagars lånetid med 20 kr per dag i övertidsavgift.
Biblioteken på Gotland vill tillgängliggöra kurslitteraturen för campusstudenterna vid
Uppsala universitet. Därför föreslås att kurslitteraturen får en lånetid på 7 dagar samt
ändrad övertidsavgift på 10 kr per dag. Kurslitteraturen ska även gå att reservera och
låna om.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att övertidsavgiften på
kurslitteraturen förändras.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef bibliotek Åsa Ingmansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

KFN § 75
KFN AU § 71

Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen - avgift vid hyra av Säve
aula
KFN 2016/236

−

KFF Avgifter vid hyra av Säve aula, 2016-08-29

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgift vid hyra av Säve aula
enligt följande:
o Föreningstaxa 80 kr per timme.
o Normaltaxa 700 kr per timme.
o Maxtaxan tas bort.
Förvaltningen ges i uppdrag att revidera taxan för Säveaulan i den pågående
taxeöversynen.

Förvaltningen har efter översyn genomfört en höjning av taxorna i regionens
anläggningar och lokaler. Höjningen godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 31
maj 2015 (KFN § 16, 2015-03-31) och fastställdes av regionfullmäktige den 15 juni
samma år (Rf § 193, 2015-06-15).
De fastställda taxorna började gälla den 1 juli 2015. Vid denna tidpunkt var Säveaulan
vid Wisbygymnasiet stängd för renovering och ingick inte i översynen och höjningen
av förvaltningens avgifter. Aulan har idag genomgått en renovering men har även fått
ett ökat antal sittplatser.
Tidigare avgift vid hyra av lokalen var; föreningstaxa 72 kr per timme, normaltaxa 1100
kr per timme, maxtaxa 3300 kr per dag.
Förvaltningen har gjort jämförelser med andra lokaler och bedömer att en höjning från
72 kr till 80 kr är rimlig då lokalen utrustats med teknik som inte ingick tidigare.
Höjningen av avgiften motsvarar c:a 10%.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring avgiftsnivån och maxtaxan vid hyra
av Säveaulan, men även kring de intressenter och arrangemang som aulan kan vara till
för. Det är viktigt med en bra dialog med skolan och dess förvaltning.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

Ajournering: Sammanträdet ajourneras mellan 09:55 till 10:30.
Sammanträdet återupptas. Då det finns användare som idag vill hyra Säveulan
bedömer förvaltningen att ny beslutad taxa behövs. Kultur- och fritidsnämnden vill att
förvaltningen i samband med pågående uppdrag att se över avgifterna (beslut KFN §
25, 2016-03-22) även ser över taxan för Säveulan.
Beslutsgång
Arbetsutskottets förslag i enlighet med förvaltningens förslag:
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgift vid hyra av Säve aula
enligt följande:
o Föreningstaxa 80 kr per timme.
o Normaltaxa 700 kr per timme.
o Maxtaxan tas bort.
Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut samt
att:
•

Förvaltningen ges i uppdrag att revidera taxan för Säveaulan i den pågående
taxeöversynen.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 7
KFN AU § 8

Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen
KFN 2017/13



KFF Revidering. Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen inklusive bilagor, 2017-01-16

Kultur- och fritidsnämndens beslut





Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla från den 27 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Nämnden beslutade i sitt besparingsuppdrag för 2017 att höja entréavgifterna på
simhallarna (KFN § 83, 2016-11-22). Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med
10 procent. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande storlek på
andra orter i landet. Då revideringen ingår i besparingsuppdrag för 2017 föreslås att de
nya avgifterna börjar gälla snarast.
Behov finns även att revidera matchtaxan för ICA Maxi arena då det har varit problem
att kommunicera kring vad som ingår i avgiften, vid olika bokningar. Bland annat
föreslår förvaltningen att Mediakub, LED-sarg och vip-loger ingår i timpriset (baserat
på 4 timmar). Förvaltningen uppmanas att föra dialog om ändringsförslag med aktuella
föreningar.
Beslutsgång
Arbetsutskottets förslag till beslut var:




Justerare:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla med omedelbar verkan.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.
Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut med
den förändringen att första beslutspunkten (entréavgifter bad) ändras till att gälla från
den 27 februari 2017.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller ändringsyrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Bilagor:
Bilaga 1, Entréavgift bad
Bilaga 2, Taxor och avgifter, ICA Maxi arena
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 24

Kostutredning 2018 – 2020
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 134
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 134

Kostutredning

RS 2017/245
AU § 153

Regionstyrelsens beslut
x
x

Förslag till kostutredning 2018-2022 antas med de justeringar som följer av
beslutet om investeringsbudgeten.
Överlämnas till regionfullmäktige för information.

I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 gav fullmäktige regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022.
En specifik skolköksplan har aldrig funnits, utan planen för skolköken är en del i den
totala kostutredningen som innefattar samtliga kök och restauranger med behov av
investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag (§ 293, 2009-10-26)
att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom
sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära gästen.
Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet
skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera
kallad kostutredning (SF 2010/250)
I mars 2017 har en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts
med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för
samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av projektavdelningen inom teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är inte
längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på
Gotland. Kostnaderna förväntas även öka de närmaste åren, till stor del beroende på
en stark byggmarknad på Gotland.
Resultatet av översynen redovisas i kostutredning 2018-2022 med uppdateringar
utifrån tidigare genomföra översyn 2014/2015 (SF 2015/49). Även objekt som inte
är påbörjade men planerade till 2017 redovisas i kostutredningen.
Med anledning av arbetsutskottets uppdrag har regionstyrelsen fått regionstyrelseförvaltningens statusrapport om gjorda investeringar i kök sedan regionstyrelsens
beslut 2009.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 134 forts
RS 2017/245

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att kostutredningen antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget.
Beslutsunderlag

Statusrapport 2017-05-22
Kostnadsutredning 2018-2022
Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/245
11 april 2017

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Kostutredning 2018-2022
Förslag till beslut

•

Förslag till kostutredning 2018-2022 antas

Sammanfattning

I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022. En
specifik skolköksplan har aldrig funnits, utan planen för skolköken är en del i den
totala kostutredningen som innefattar samtliga kök och restauranger med behov av
investeringar.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått
i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska
ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från
grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat &
Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet
skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera
kallad kostutredning (SF 2010/250)
I mars 2017 har en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts
med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för
samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av
projektavdelningen inom teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är
inte längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på
Gotland. Kostnaderna förväntas även öka de närmaste åren, till stor del beroende på
en stark byggmarknad på Gotland.
Resultatet av översynen redovisas i kostutredning 2018-2022 med uppdateringar
utifrån tidigare genomföra översyn 2014/2015 (SF 2015/49). Även objekt som inte
är påbörjade men planerade till 2017 redovisas i kostutredningen.
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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 2017/245

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att kostutredningen antas.
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1. Bakgrund
1.1. Uppdrag och tidigare utredningar
Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland
annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet skulle ta
fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera kallad kostutredning (SF 2010/250)
För att säkerställa en så kvalitetsmässigt god produktionsplanering som möjligt, gjordes
2014/2015 en översyn av den då fem år gamla kostutredningen (SF 2015/49) i syfte att se
om föreslagen produktionsplanering fortfarande var den mest optimala för att
uppnå intentionerna i Regionstyrelsens direktiv.

1.2. Uppdatering
I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 fick regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022. En specifik skolköksplan har aldrig
funnits, utan planen för skolköken är en del i den totala kostutredningen som innefattar
samtliga kök och restauranger med behov av investeringar.
I mars 2017 har därför en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts
med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av projektavdelningen inom
teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är inte längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på Gotland. Kostnaderna förväntas även
öka de närmaste åren, till stor del beroende på en stark byggmarknad på Gotland.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resultatet av översynen redovisas i detta dokument per planerat år för ombyggnation. Respektive objekt med kort bakgrund och därefter eventuella uppdateringar som har gjorts till
följd av årets översyn. Även objekt som inte är påbörjade men planerade till 2017 redovisas. De uppdaterade kostnaderna ställs i relation till de kostnader som uppskattades i översynen av kostutredningen 2014/2015 (SF 2015/49) och redovisas i tabell för respektive objekt.

1.3. Samordning av periodiskt underhåll
Flertal kök har behov av att byta ut befintlig utrustning samt behov av att byta eller renovera ytskikt. Dessa behov har generellt inte tagits med i beräkningarna utan ska hanteras
inom ramen för periodiskt underhåll. I de fall de är medräknade i kostnaderna har det sin
grund i förändrat behov snarare än ålderstigen utrustning eller att ombyggnationerna är så
pass omfattande att ytskikt ändå måste bytas. Stora fördelar skulle dras genom att i samband med ombyggnation av kök även genomföra underhåll av matsalar.
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2. Kostnadsbedömningar för planerade investeringar 2017-2020
2.1. Pågående 2017
2.1.1. Gråbo

Tillagningskök där förråden till köket ligger i källarplanet och av bl.a.
arbetsmiljöskäl finns behov av att få upp dessa till köksplanet. Behov finns
även av att se över flödet med diskinlämning då detta inte är optimalt. Utöver
detta behöver ett av kylrummen renoveras/ersättas då dessa inte är säkra att
förvara livsmedel i.
Tilläggsanslag på 900 000 begärt för 2017.
Enligt beräkning 2015
1 300 000

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
700 000 + 200 000

Totalkostnad
2 200 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader, nytillkommet behov av viss utrustning
samt felaktig kostnadsbedömning i förprojekteringen.
2.1.2. Terra Nova

Mindre tillagningskök med behov av nytt diskrum med diskinlämning.
Det ursprungliga förslaget med diskrum i matsal är inte möjligt att genomföra
då matsalen är klassad som skyddsrum och ska kunna återställas i ursprungligt
skick inom 48 timmar. Det är teoretiskt möjligt att lösa, men kostnaderna för
detta skulle öka markant, dessutom säger MSB, myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, nej till detta.
Tilläggsanslag på 1 800 000 begärt för 2017.
Enligt beräkning 2015
800 000

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
1 300 000 + 500 000

Totalkostnad
2 600 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader, nytillkommet behov av viss utrustning
samt felaktig kostnadsbedömning i förprojekteringen.
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2.1.3. Wisbygymnasiet norr - Servering CPG norra Visby

I kostutredningen från 2010 (SF 2010/250) föreslogs att matsalen på CPG (Christoffer
Polhemsgymnasiet) skulle rustas upp för servering av måltider enligt tidigare produktionsplanering. Då lokalen av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inte upplevdes vara
tillfredställande flyttades serveringen från CPG till den förhyrda lokalen Rindi.
Hyresavtalet på Rindi är uppsagt av fastighetsägaren från och med sista juni 2017, vilket innebär att ny restauranglösning för kvarvarande gymnasieelever tagits fram. Utredningen
som i dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genomförts av olika alternativ visade att den enda realistiska lösningen är att renovera den gamla cafeterian/matsalen i kvarteret Hackspetten (tidigare CPG). Lösningen är temporär då utbildning- och arbetslivsförvaltningens planer på att framåt skapa en ny grundskola på området troligtvis kommer att
kräva en större restaurang. Medel för ny restaurang äskas av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i samband med iordningställande av den nya skolan.
Tilläggsanslag på 1 000 000 begärt för 2017.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
Behov saknades

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
1 000 000

Totalkostnad
1 000 000
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2.2. Förslag till 2018
2.2.1. Södervärnskolan

Tillagningskök med behov av renovering av vissa ytskikt samt byte av viss utrustning. Golvet är i stort behov av utbyte.
Uppdatering
Södervärnskolans kök var planerat för ombyggnation 2016 men avbröts på grund av att
medel för planerat underhåll och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) saknades. Plan
togs fram för att Södervärn istället skulle åtgärdas under 2017, men vid ingången av 2017
stoppades ombyggnationen på nytt med anledning av att medel för OVK och planerat underhåll fortfarande saknades.
Enligt projektering som gjordes under 2016 har kostnaden för att bygga om Södervärn ökat
från 700 tkr till 1 200 tkr, dessa medel förde Tekniska nämnden över från kvarvarande medel efter ombyggnationen vid Norrbackaskolan. Efter projekteringen framkom ett behov
av ytterligare en ugn för att klara uppdraget till en beräknad kostnad på 300 000 kr.
Som en följd av att Södervärns ombyggnation inte blir av under 2017, kommer ett antal
akuta åtgärder genomföras för att upprätthålla produktionen, i väntan på den slutgiltiga
som kommer att ske under 2018.
Omkring hälften av totalkostnaden kommer användas under 2017.
Enligt beräkning 2015
700 000

Förändrade kostnader
800 000

Totalkostnad
1 500 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader samt nytillkommet behov av viss utrustning.
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2.2.2. Västerhejde skola

Dagens skola inhyser ett mottagningskök som, i väntan på att ny skola ska byggas, hjälpligt
rustats upp för att hålla ett par år till. Matsalen är idag för liten i förhållande till antal gäster.
Beslutet kring placering samt färdigställande av Västerhejde skola är ännu inte taget. Kostnadsberäkningar för hela skolbygget, 120 miljoner som tas upp av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, inkluderar kostnader för både matsal och kök.
Intentionen vad gäller Västerhejde skolas kök är att det ska vara ett tillagningskök som ska
kunna leverera måltider till närliggande förskolor, vilket påverkas av slutgiltig placering av
skolan.
Uppdatering
I Västerhejde skola spås en fortsatt ökning av elevantalet vilket medför att ytan för framförallt matsal, men även kök inte räcker till. Med tanke på att en ny skola i Västerhejde dröjer behöver nya ytor skapas. Flera olika alternativ har i samråd med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen undersökts:
1. Ta slöjdsalen som ligger i anslutning till matsal i anspråk
1.1. Kostnaden för att bygga en ny slöjdsal förväntas bli avsevärt dyrare än att bygga ut
matsal och kök.
2. Ta in en paviljong avsedd för matsal
2.1. I dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen anses en paviljongslösning vara svårplacerad samt inte vara kostnadseffektiv.
3. Bygga ut matsal och delar av köket
3.1. Är möjligt att ta delar av tidigare parkering i anspråk.
Utifrån att tredje alternativet uppskattas vara den mest kostnadseffektiva lösningen föreslås
en utbyggnad av kök och matsal med totalt 75 kvadratmeter till en uppskattad kostnad av
30 000 kronor per kvadratmeter, samt tillkommande utrustning.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
Behov saknades

Förändrade kostnader
2 600 000

Totalkostnad
2 600 000
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2.2.3. Strandgärdet

Stort tillagningskök med behov av att byta ut delar av köksutrustningen, och i samband
med det, smärre byggnationer.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 700 000

Förändrade kostnader
Tillkommande 100 000, investeras 2017 –
600 000

Totalkostnad
2 200 000

2.2.4. Mottagningskök

För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark i ett antal mottagningskök.
Uppdatering
Ökade kostnader till följd av att tidigare kostnader för installation inte tagits med i beräkningen.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
1 000 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 200 000
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2.3. Förslag till 2019
2.3.1. Mottagningskök

För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark i ett antal mottagningskök.
Uppdatering
Ökade kostnader till följd av att tidigare kostnader för installation inte tagits med i beräkningen.
Enligt beräkning 2015
1 000 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 200 000

2.3.2. Säveskolan/Wisbygymnasiet söder

Stort tillagningskök med behov av viss ny utrustning samt vissa ombyggnationer och omflyttningar för att förbättra flödena i köket. Golvet är i stort behov av utbyte då det dels
inte är rätt avvägt vilket skapar vatten som står och dels är mögligt på sina ställen. Detta
bör tas inom ramen för periodiskt underhåll.
Uppdatering
Säveskolans kök var planerat för ombyggnation 2017 men medel för detta avsattes inte under höstens budgettilldelning,
Som en följd av att ombyggnation av köket vid Säveskolan inte blir av under 2017, kommer
i väntan på den slutgiltiga ombyggnationen, ett antal akuta åtgärder genomföras för att upprätthålla produktionen. En konsekvens av att dela upp ombyggnationen i två omgångar är
att kostnaden blir högre än då ombyggnation görs vid ett tillfälle.
700 000 av totala behovet på 2 800 000 kommer investeras under 2017.
I och med att de akuta åtgärderna genomförs under 2017 föreslås att resterande investeringar i Wisbygymnasiets kök skjuts på från tidigare planerat 2018 till 2019. Detta för att
underlätta produktionsplaneringen då Södervärnskolans kök byggs om under 2018.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
2 600 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
2 800 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader.
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2.3.3. Endre skola

Mottagningskök som planeras byggas om till tillagningskök. Omkring 110 portioner serveras i dag i skolan. Efter ombyggnation planeras för att köket i Endre även ska laga mat till
förskolan. Den totala volymen beräknas då landa på omkring 170 portioner.
Uppdatering
Endre skola var planerat för att byggas om under 2016, men stoppades efter vårens budgetberedning. Med anledning av att utvecklingen för skolans och förskolans totala barnantal är
något oklar och hänger samman med hela skolans översyn, samt att projekteringen visade
ökade kostnader med totalt 1 300 tkr flyttas Endre i väntan på besked fram i planeringen.
Kostnadsökningen beror dels på ökade byggkostnader och dels på att det under tidigare
kostnadsuppskattning inte framkommit att köket har golvburen värme vilket ökar kostnaderna markant.
Enligt beräkning 2015
2 200 000

Förändrade kostnader
1 300 000

Totalkostnad
3 500 000

Kostnadsökningen beror på ändrade förutsättningar och ökade byggkostnader.
2.3.4. Hemse

Måltidsverksamhet har i dagsläget två tillagningskök i Hemse, ett i Högbyskolan som tillagar och levererar mat till både skolan och förskola, samt ett vid Hemse vårdcentrum som
tillagar till äldreboendet, restaurang Oasen samt kyld mat till Åvallegården i Klintehamn.
Båda köken men främst köket vid Hemse vårdcentrum är i stort behov av renovering. Enligt tidigare uppdaterade plan (SF 2015/49) och beslut skulle köket och cafeteria vid Hemse
vårdcentrum läggas ned och all produktion flyttas till köket vid Högbyskolan.
Uppdatering
Beroende på utvecklingen både avseende elevantalet (som spås att öka) samt äldreomsorgens ökade behov är det i dagsläget oklart om det fortfarande är möjligt att följa ursprunglig plan.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nya alternativ har börjat utredas:
1. Köket vid Högbyskolan fortsätter som idag att endast tillaga mat till skola och förskola. Köket vid Hemse vårdcentrum läggs ned, och mat till äldreboendet levereras
kyld från Slite.
2. Köket vid Högbyskolan byggs om och ut ytterligare för att klara än större volymer
än idag. Köket vid Hemse vårdcentrum läggs ned.
Alla alternativ måste utredas mer ingående och dialog föras med både skola och äldreomsorg. Tillsvidare ligger tidigare kostnadsbedömningar kvar enligt nedan.
Enligt beräkning 2015
6 900 000

Förändrade kostnader
700 000

Totalkostnad
7 600 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader.
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2.4. Förslag till 2020
2.4.1. Havdhem skola

Tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att frigöra ytor, förändra flöden
samt diskinlämning. Befintlig ventilation behöver i samband med ombyggnad ersättas med
ny ventilation.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 600 000

Förändrade kostnader
300 000

Totalkostnad
2 900 000

2.4.2. Café Korpen

Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning. I den förstudie av entréområdet
på Korpen som genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns dock
två mer omfattande förslag till om- och tillbyggnad. Regionstyrelseförvaltningen har inget
uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed inriktning på köket vilket försvårar planeringen för eventuell ombyggnad. I planen förutsätts endast ombyggnad på befintlig yta
och med förutsättning att det ska vara ett mottagningskök
Uppdatering
Beroende av vilka beslut som tas avseende inriktning för cafét, men även för renovering
och ombyggnation av entré- och restaurangområdet kan investeringsbehoven uppskattningsvis öka med upp mot 2 miljoner. Även om verksamheten ska bedrivas på samma sätt
som idag kommer större renoveringar bli aktuella. Behöver utredas ytterligare.
Enligt beräkning 2015
550 000

Förändrade kostnader

Totalkostnad
550 000

2.4.3. Lärbro skola

Mottagningskök med behov av att behov av att renovera ytskikt samt bygga om för en diskinlämning.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 800 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
3 000 000
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2.4.4. Vänge skola

Mottagningskök som behöver smärre ombyggnationer/omflyttningar för att skapa utrymme för torrförråd och varumottagning.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
600 000

Förändrade kostnader
50 000

Totalkostnad
650 000

2.4.5. Öja skola

Tillagningskök med små biytor där visst förråd samt frys finns i källarplan, delar av torrförråd delar plats med kontorsutrymme. Behovet är därför ytterligare ytor i samma våningsplan som köket. Att ta utrymme från befintliga skollokaler bedöms inte vara möjligt varför
nybyggnation ses som enda alternativet.
Med anledning av låg produktionsvolym samt litet utrymme planeras inte för diskinlämning.
Uppdatering
Nytillkommet behov av att byta ut ålderstigen ugn.
Enligt beräkning 2015
1 300 00

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 500 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader samt nytillkommet behov av en ugn.
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2.4.6. Stånga skola

Trångt tillagningskök som kräver viss ombyggnation i kök samt renovering av källare.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 500 000

Förändrade kostnader
300 000

Totalkostnad
2 800 000

2.4.7. Gråbo Servering

Mottagningskök beläget i hyrda lokaler i behov av att byta ut viss utrustning samt renovering av ytskikt. Dessutom finns behov av att bygga in servering och disk för att möjliggöra
för att stänga och låsa serveringen.
Uppdatering
Serveringen har idag svårt att få ekonomin i balans, vilket kommer att försvåras ytterligare
av en ombyggnation. I dialog med socialförvaltningen har konsekvenser av en nedläggning
av serveringen analyserats vilket pekar mot ökade kostnader för framförallt hemtjänst.
En diskussion mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen om framtida inriktning och drift har inletts men är ej ännu slutförd.
Fortsatt drift innebär investeringar på omkring 1 mnkr – detta måste dock i detalj utredas
om beslut om fortsatt drift tas.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I och med att regionen inte äger lokalerna är detta ingen investering.
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3. Sammanställning
Nedan följer en sammanställning av köksinvesteringar, utifrån föreslagen revidering av
skolköksplan 2018-2022. Skrivelsen redovisas i särskild ordning till budgetberedningen.
Tabell 6: Förslag till investeringar enligt lokalförsörjningsplan 2018-2022 (tkr)

Tidi- Tillgare er- äggshållen
anbudget
slag
RS
2017/
203

Nybygge Västerhejde skola*
Ny grundskola norra Visby*
Gråboskolans kök
TerraNova skolans kök

CPG i avvaktan på ny skola

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södervärnsskolan
Strandgärdet
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder
Endre skola
Hemse
Havdhem skolas kök
Café Korpen
Lärbro skolas kök
Vänge skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök

TOTALT

0
0
1 300
800

700+
200
1 300
+
500

0

1 000

1 200
0
0
0
2 200
0
0
0
0
0
0
0

2018

2019

2020

2021

2022

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600
300
2 200
1 200
700

1 200
2 100
1 300
7 600

2 900
550
3 000
650
1 500
2 800
6 300 12 200 11 400

*Barn- och utbildningsnämnden äskar hela kostnaden för nybygge i Västerhejde samt grundskola norra Visby.

Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp. Driftkonsekvensen av
lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av investeringsbeloppet.
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1. Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att öka kvaliteten på hela måltiden (§293,200910-26). Detta ska ske bland annat genom matlagning nära gästen, sänkta varmhållningstider
och ökad andel matlagning från grunden. Organisationen ska ha god driftsekonomi och
präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267) som bland annat visar på arbete för att minskat svinn, god långsiktig resurshushållning och hänsyn tagen till miljön.
Med utgångspunkt i direktivet (§293,2009-10-26) upprättade förvaltningen ett förslag till
plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation(SF 2010/250), sedermera kallad
Kostutredning. Många kök var vid denna tidpunkt väldigt eftersatta vad gäller så väl utrustning som underhåll och en plan om upprustning av ett stort antal kök togs fram och godkändes av regionstyrelsen. Enligt planen skulle samtliga förändringar varit genomförda till
2015, men på grund av ekonomi och till viss del praktisk genomförbarhet, har flera ombyggnationer/förändringar flyttats fram i tiden.
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Översyn av planen har löpande och i samband med strategisk plan setts över utifrån förändrade förutsättningar så som tilldelade investeringsmedel, förändrat kostnadsläge och
kunders (förvaltningars) förändrade planer. 2014 justerades de uppskattade kostnaderna
med 40% då man i ursprunglig plan och utredning inte tagit hänsyn till bl.a. byggherrekostnader. En mer omfattande översyn gjordes 2014/2015 (SF 2015/49) i syfte att se om föreslagen produktionsplanering fortfarande var den mest optimala för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå intentionerna i Regionstyrelsens direktiv. Justeringar i planen gjordes bl.a.
med att förändra planen för Hemses båda kök, Strandgärdets kök och Lärbro kök vilket resulterade i en minskad investeringskostnad om 11,9 mnkr.
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2. Status
2.1. Mottagningskök blir tillagningskök

Under åren har ett antal mottagningskök byggts om till tillagningskök. Effekten av detta
har bland annat blivit:
-

-

-

-

-

-

Ökad matlagning nära gästen
Ökad matlagning från grunden

(Fler ugnar, skärmaskiner och nedkylningsskåp är exempel på utrustning som ökar
möjligheterna att laga mat från grunden.)
Minskade varmhållningstider

(Genom att laga mat på plats i stället för att få den skickad kan maten produceras i
omgångar efter behov)
Minskat svinn

(Leverans av mat till mottagningskök innebär i många fall stora svårigheter att hålla
nere svinnet. Att tillaga nära gästen möjliggör tillagning efter hand med minskat
svinn som resultat.)
Trevligare måltidsmiljö och fler ätande

(i samband med att köken byggts om har även vissa matsalar rustats upp)
Förbättrad arbetsmiljö

(bättre maskiner och flöden)
Färre transporter med mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet vid skolor
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De kök som har byggts om från mottagningskök till tillagningskök är köken vid:
-

Solbergaskolan

-

Fole skola

-

Kräklingbo skola

-

Stenkyrka skola

Även köket i Gardaskolan byggdes efter branden 2009, om till ett tillagningskök som togs i
drift hösten 2011.
2.2. Övriga genomförda upprustningar och ombyggnationer

Mellan 2012-2016 har nedan objekt på ett eller annat sätt investerats i. I vissa fall har åtgärderna främst handlat om nya maskiner men i de flesta fall har även renoveringar och ombyggnationer gjorts och i några fall även utbyggnad. Effekterna har av åtgärderna blivit
många och goda med sammantaget:
-

för så väl personal som gäster.
(t.ex. säkrare maskiner och möjlighet att särskilja hantering av specialkost)

Ökad säkerhet
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-

Minskade varmhållningstider

-

Ökad matlagning nära gästen

-

Förbättrade produktionsflöden för ökad produktionseffektivitet

-

Förbättrad arbetsmiljö

Status köksinvesteringar

(t.ex. tillagas fler delkomponenter som potatis och grönsaker i dag i mottagningskök och nytillkommen utrustning gör att maten i vissa fall kan lagas i omgångar och närmre serveringstiden)

(t.ex. diskinlämning, säkrare maskiner, bättre flöden)

Investeringar har gjorts i köken vid följande skolor och förskolor:
Fårösundskolan

Mottagningskök där utrustning byttes ut och köptes till för att öka matlagning nära gästen
och minska varmhållningstider. En ombyggnation där nytillkommen diskinlämning förbättrade arbetsmiljön.
Vitkålens förskola

Tillagningskök där byte av viss utrustning för ökad säkerhet och effektivare produktion
gjordes. Sänkta varmhållningstider och förbättrad arbetsmiljö.
Väskindeskolan

Tillagningskök som var väldigt eftersatt och där elevantalet ökade. Om- och utbyggnation
förbättrade logistik, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Kabyssens förskola

Tillagningskök där mindre investering i utrustning förbättrade produktionslogistiken och
därmed arbetsmiljön. Saknar fortfarande viss utrustning.
Lyckåkerskolan

Mottagningskök där ombyggnation och utrustning för förbättrat flöde och ökad möjlighet
till matlagning nära gästen genomfördes. Saknar fortfarande diskinlämning.
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Romaskolan

Väldigt eftersatt tillagningskök där kapaciteten ej motsvarade behoven. En större om- och
nybyggnation genomfördes med ökade möjligheter att genomföra uppdraget som resultat,
samt förbättrad arbetsmiljö.
Alléskolan

Ett mycket eftersatt mottagningskök på källarplan som efter ombyggnation ökade möjligheter att sänka varmhållningstider och laga delar av måltiden nära gästen. Förändringarna
resulterade i ett bättre flöde för nyttjande av lokalen av så väl UAF som RSF. Kök och
matsal är fortfarande inte optimalt.
Klubbsvampens förskola

Tillagningskök där ombyggnation och investeringar i maskinpark skapade bättre flöden,
bättre arbetsmiljö, sänkta varmhållningstider och säkrare specialkost.
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Norrbackaskolan

Stort tillagningskök som genom utökad maskinpark och utbyggnation har goda förutsättningar att leverera enligt uppdrag. Investeringarna resulterade i förbättrad arbetsmiljö.
Sandaskolan

Ett stort mottagningskök som genom ny disk- och serveringsdel liksom investeringar i maskinpark skapade förbättrad måltidsmiljö och arbetsmiljö, ökad matlagning av delar av måltiden och sänkta varmhållningstider.
Eskelhemskolan

Tillagningskök som var mycket eftersatt och förbud att producera mat uppstod. Efter renovering och investering i ny utrustning förbättrades så väl arbets- som måltidsmiljö, matlagning kunde ske på säkert sätt.
2.3. Pågående projekt

Trots de investeringar som under åren har genomförts finns fortfarande, precis som tidigare utredningar visat, stora behov av ytterligare investeringar för att möjliggöra att uppfylla
uppdraget på ett arbetsmiljömässigt och säkert sätt. Följande objekt är pågående:
Wisbygymnasiet Norr - Hackspetten

Arbetet med att iordningsställa en temporär restaurang i före detta cafeterian i kvarteret
Hackspetten för kvarvarande gymnasieelever i norra Visby, är planerat att påbörjas i slutet
på maj eller början på juni. Arbetet innebär bl.a. enklare ombyggnation, viss nyinstallation
av el, ventilation samt uppfräschning av ytskikt.
Wisbygymnasiet Söder – Säve

I väntan på att den större upprustningen behöver vissa akuta åtgärder genomföras för att
upprätthålla produktionen. Alla åtgärder är planerade för, men innan åtgärderna kan genomföras måste en utredning av befintlig elinstallation göras, vilket beräknas vara klart under maj månad. Åtgärderna kommer genomföras snarast efter att utredningen av elinstallationen är genomförd.
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Södervärn

I väntan på att den större upprustningen behöver vissa akuta åtgärder genomföras för att
upprätthålla produktionen. Planerade åtgärder kräver ytterligare installation av el, och då
befintlig installation är ordentligt eftersatt krävs ett större arbete med hela Södervärnsskolans elinstallation. Då en uppgradering av elinstallationen kräver ytterligare utredning och
därefter upphandling, kommer i bästa fall de akuta åtgärderna att kunna genomföras först
om 12 månader, d.v.s. maj 2018.
Gråbo

Tillagningskök där det utifrån bl.a. arbetsmiljöskäl finns ett behov av att förändra flöden
och flytta förråd från källarplanet till köksplanet. Förprojektering är klar och upphandlingsunderlag är under framtagande för preliminär byggstart i oktober/november – 2017 och inflyttning under februari 2018.
Terra Nova
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Mindre tillagningskök där det utifrån bl.a. arbetsmiljöskäl finns behov av att förändra flöden och ordna ett större diskrum. Förprojektering är klar och upphandlingsunderlag är under framtagande för preliminär byggstart i oktober/november – 2017 och inflyttning under
februari 2018.
Törnekvior (medel hos UAF)

Ny förskola med nytt tillagningskök. Byggnation är påbörjad och planerad för att tas i drift
till vårterminen 2018.
2.4. Planerade projekt

Om förutsättningar i form av uppdrag och kundernas infrastruktur kvarstår kommer fortsatta investeringar att krävas. Nära dialog och en bra process för samarbete är avgörande
för att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar. Fungerande periodiskt underhåll är en
viktig del och av största vikt för en funktionell och effektiv verksamhet.
Södervärn

Tillagningskök med stort behov av upprustning av bland annat golv, leveranshall, utrustning och mer. Upprustningen kommer att kunna sänka varmhållningstiderna, förbättra produktionsflödet och arbetsmiljön och i övrigt förbättra möjligheterna att leverera enligt uppdrag.
Säve/Wisbygymnasiet söder

Wisbygymnasiets tillagningskök är ett av de största köken med en kommande utökning av
portioner. Köket är i stort behov av upprustning av bland annat golv och utrustning för en
förbättrad arbetsmiljö och möjligheter att leverera enligt uppdrag.
Strandgärdet

Stort tillagningskök där investeringar har gjort löpande under åren men fortsatta investeringar krävs i utrustning och upprustning.
Västerhejde

Mottagningskök som i väntan på att ny skola ska byggas, hjälpligt behöver rustats upp och
byggas ut för att hålla ett par år till. Matsalen är idag för liten i förhållande till antal gäster.
Endre

Mottagningskök som idag får maten levererad från Romaskolans kök. Planeras för att bygggas om och ut för att blir ett tillagningskök som även ska tillaga maten åt förskolan i Endre.
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Hemse

Produktionsköket vid Högbyskolan planerades för att byggs om och ut i syfte att kunna ta
över produktionen från köket vid Hemse vårdcentrum. Beroende på utvecklingen både avseende elevantalet (som spås att öka) samt äldreomsorgens ökade behov, är det i dagsläget
oklart om det fortfarande är möjligt att följa ursprunglig plan. I samarbete med SOF genomförs ett arbete för att se på alternativa kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt positiva
lösningar.
Havdhem

Tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att frigöra ytor, förändra flöden
samt diskinlämning för en förbättrad arbetsmiljö.

6 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Status köksinvesteringar

Café Korpen

Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning. I den förstudie av entréområdet
på Korpen som genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns dock
två mer omfattande förslag till om- och tillbyggnad. Regionstyrelseförvaltningen har inget
uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed inriktning på köket vilket försvårar planeringen för eventuell ombyggnad. I planen förutsätts endast ombyggnad på befintlig yta
och med förutsättning att det ska vara ett mottagningskök
Lärbroskolans kök

Mottagningskök med behov av att behov av att renovera ytskikt samt bygga om för en diskinlämning för förbättrad arbetsmiljö.
Vänge

Mottagningskök som behöver smärre ombyggnationer/omflyttningar för att skapa utrymme för torrförråd och varumottagning för förbättrad arbetsmiljö.
Öja

Tillagningskök med behov av ytterligare ytor i samma våningsplan som köket för förbättrad
arbetsmiljö.
Stånga

Trångt tillagningskök som kräver viss ombyggnation i kök samt renovering av källare för
att förbättra arbetsmiljön.
Gråbo

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Mottagningskök beläget i hyrda lokaler med behov av att byta ut viss utrustning, renovering
av ytskikt samt behov av att bygga in servering och disk för att möjliggöra för att stänga
och låsa serveringen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 25

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagande
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-05-30, § 115


Bemötande av Centerpartiets ändringsyrkanden 2017-06-02

 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
 Plankartor
 Utlåtande 2017-04-24
 Planhandling – separat tryck till ledamöterna
 VA-utredning – Finns att hämta på Region Gotlands hemsida
http://www.gotland.se/FöpÖstergarnslandet
 Sociotopkartering – Finns att hämta på Region Gotlands hemsida
http://www.gotland.se/FöpÖstergarnslandet

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 115

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet,
antagande

RS 2015/184
AU § 131

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik och överlämnar förslaget, efter eventuella
redaktionella justeringar, till regionfullmäktige för antagande.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Lars Thomssons yrkande: Eva Nypelius (C),
Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C) och Johan Thomasson (L).
Regionstyrelsens beslut
x

Ärendet kompletteras till regionfullmäktiges sammanträde med
tjänstemannayttrande över ändringsförslag till bebyggelseområden m.m.

Dåvarande kommunstyrelsen gav i § 68/2010 ledningskontoret i uppdrag att i nära
samarbete med dåvarande stadsarkitektkontoret utarbeta ett förslag till fördjupad
översiktsplan för bland annat Östergarnslandet. Utgångspunkten för arbetet skall
utgöras av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplan för Gotland,
antagen av fullmäktige i juni 2010.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar, vatten och avlopp
etc.
Det lokala engagemanget har varit stort och många goda idéer har kommit fram
under såväl samråds- som utställningsskedet. Många av dessa har också arbetats in i
det slutliga planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv
skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna
umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har
tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 115 forts
RS 2015/184

De synpunkter som kommit in under utställningsskedet har föranlett ett antal förslag
till ändringar i det slutliga planförslaget. Inkomna remissvar och förslag till ändringar
redovisas i tillhörande Utlåtande. Ändringarna är införda i plankartan.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande efter eventuella redaktionella justeringar.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
Ärendet föredras av Frida Brunner, samhällsplanerare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare och Anders Rahnberg, enhetschef plan, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande
Lars Thomsson (C) yrkar att:
1. Det under rubriken Övergripande riktlinjer/Riktlinjer för bebyggelse och bygglov
skrivs in att ”På grund av de utförliga riktlinjerna för bebyggelse och bygglov så krävs
det inte automatiskt detaljplan i alla bebyggelseområden. De mindre bebyggelseområden som understiger 4-5 tomter bör kunna prövas på amma sätt som
Kompletteringsområden.” I detta instämmer Eva Nypelius (C), Johan
Thomasson (L) och Anna Hrdlicka (M).
Följande ändringar vad avser bebyggelseområden m.m.:
2. Område 4 Davide Norra föreslås att det utökas österut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.
3. Område 6 Tjockhagen, föreslås att det utökas söder ut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.
4. Område 9 Davide Södra, föreslås att det utökas västerut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.
5. Kompletteringsområde Herrviksbacke, föreslås att det utökas österut enligt det
förslag som Nygarn utveckling presenterar.
6. Område 17 Sandviken, LIS område i enlighet med vad Nygarn utveckling och
Östergarn Strand förespråkar, i förlängning av område 17 ut mot havet.
7. Katthammarsvik, ny sträckning för cykel och vandringsled i enighet med vad
Nygarn utveckling föreslår.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-05-30

RS § 115 forts
RS 2015/184

Brittis Benzler (V) yrkar att ärendet inför regionfullmäktige kompletteras med
tjänstemannayttrande över Lars Thomsson (C) och Eva Nypelius (C) ändringsförslag
till bebyggelseområden m.m.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons yrkande och finner att det
avslås. Votering begärs. Ja för avslag på Lars Thomsson yrkande. Nej för bifall
till Lars Thomsson yrkande. Följande röstade ja: Filip Reinhag (S), Leif Dahlby (S),
Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP), Brittis Benzler (V) och ordförande Meit Fohlin (S). Följande röstade nej: Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Peter Wennblad (M) och Johan Thomasson (L). Ordföranden finner
att Lars Thomssons yrkande avslås.
Ordföranden ställer proposition på Brittis Benzlers tilläggsyrkande och finner att det
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan

2017-06-02

Bemötande av Centerpartiets ändringsyrkanden gällande FÖP
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 RS 2015/184 inför
beslut om antagande i Regionfullmäktige
Centerpartiets yrkanden
Inför antagande av
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet
Övergripande riktlinjer/Riktlinjer för bebyggelse och bygglov
2. På grund av de utförliga riktlinjerna för bebyggelse och bygglov så krävs det inte
automatiskt detaljplan i alla bebyggelseområden. De mindre bebyggelseområden
som understiger 4-5 tomter bör kunna prövas på samma sätt som
Kompletteringsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Förtydligande görs på s. 16 i planförslaget med tillägg av ”i första hand”.
Första meningen i femte stycket föreslås lyda: ”Planförslaget innehåller ett antal nya
bebyggelseområden där regionen föreslår en utveckling genom i första hand detaljplaneläggning.”
Då blir det samma lydelse som står på s. 17 i andra stycket:

”Bebyggelseområde 1-15 (lila områden på plankartan) Områden som bedöms ha
kvaliteter för utveckling av boende och tåla en mer omfattande exploatering genom i första hand
detaljplaneläggning. Områdena är schematiskt utlagda på plankartan. Exakta gränser för möjlig
exploatering klarläggs och beslutas i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.”
Detta innebär i praktiken att ny bebyggelse inom mindre områden där det inte kommer
att krävas exempelvis en miljökonsekvensbeskrivning eller samordning av VA och/eller
annan infrastruktur samt att exploateringen inte innebär en begränsning för en högre
exploateringsgrad, skulle kunna prövas genom förhandsbesked och bygglov utifrån de
uppställda riktlinjerna för bygglov som föreslås i planförslaget. Att ersätta de mindre
bebyggelseområden med beteckningen Kompletteringsområde anses inte lämpligt då de
områdena inte alltid uppfyller kriterier för komplettering enligt miljöbalken 4 kap 4§ och
plan- och bygglagen. För vissa av de föreslagna bebyggelseområdena är möjligheten att
exploatera i samklang med exempelvis naturvärden och landskapsbild/kulturvärden
begränsade, varför en detaljplan kan vara den enda möjligheten för en exploatering i ett
unikt område, där detaljplanen kan ge byggrätter och samtidigt säkerställa att platsens
höga natur- och kulturvärden värnas.
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Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bebyggelseområden mm
3. Område 4 Davide Norra, föreslår vi utökas österut enligt det förslag som
Nygarn Utveckling presenterar.
4. Område 6 Tjockhagen, föreslår vi utökas söder ut enligt det förslag som
Nygarn Utveckling presenterar.
5. Område 9 Davide Södra, föreslår vi utökas väster ut enligt det förslag som
Nygarn Utveckling presenterar.
6. Kompletteringsområde Herrviksbacke, föreslår vi utökas österut enligt det
förslag som Nygarn Utveckling presenterar.
7. Område 17 Sandviken, LIS område i enlighet vad Nygarn Utveckling och
Östergarn Strand förespråkar, i förlängning av område 17 ut mot havet.
8. Katthammarsvik, ny sträckning för cykel och vandringsled i enlighet vad
Nygarn utveckling föreslår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Områdenas avgränsning på plankartan är schematiska och ska inte tolkas som exakta
gränser. Detta föreslås i utlåtandet att förtydligas i planförslaget under en ny rubrik
”Områdenas avgränsning på plankartan”. De gränsdragningar som har gjorts utgår ifrån
kända parametrar så som höga natur- och kulturvärden och/eller jordbruksmark med
EU-stöd. Planeringshorisonten sträcker sig fram till 2025, och en översiktsplan ska
aktualitetprövas en gång varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte bindande, enbart
vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller
enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot
ska inte enskilda intressen vägas in i en översiktsplan. Det görs först i detaljplaneringen
eller direkt i bygglovsprövningen. Detta innebär sammantaget att det är vid en
detaljplane- eller bygglovansökan som den exakta avvägningen görs för i vilken
utsträckning en exploatering är möjlig. Det kan leda till att det geografiska området blir
större eller mindre än det schematiska området som redovisas på plankartan. Därför
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ytterligare ändringar av föreslagna gränser inte
görs innan antagandet, än de som föreslås i utlåtandet.
3. Område 4 Davide Norra. Området öster om det föreslagna bebyggelseområdet utgörs
av betesmark och våtmark med inslag av alvarmark, sammantaget ett område med höga
naturvärden som inte anses lämpliga för en storskalig exploatering. En planansökan för
en del av området öster om område 4 har inkommit till planenheten där en grundligare
utredning gjorts om förutsättningarna för en sådan exploatering. Resultatet blev att det
kan finnas möjlighet för ett mindre antal byggnader öster om befintlig väg, men att en
exploatering där behöver göras i ett sammanhang med detaljplaneläggningen av område
4. Länsstyrelsen understryker i sitt utlåtande vikten av att alvarmark inte bör exploateras
och önskat att område 4 avgränsas ytterligare norrut.
4. Område 6 Tjockhagen. Det av Nygarn Utveckling föreslagna utökade området ligger
helt inom jordbruksmark med EU-stöd och är ett öppet jordbrukslandskap med höga
upplevelsevärden. Därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen det inte lämpligt att peka
ut det som ett bebyggelseområde med möjlighet till kraftigare exploatering. Exakt gräns
för möjlig exploatering får utredas vid detaljplaneläggning. Vid en ansökan kan även
avgöras huruvida det kan vara möjligt att exploatera genom bygglovförfarande eller om
det kommer att krävas detaljplan för bästa sammanvägda utveckling av området.
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5. Område 9 Davide södra. I vilken utsträckning området kan utökas får avgöras i
detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar. Delar av Nygarn utvecklings föreslagna
område är idag betesmark som erhåller EU-stöd (2016).
6. Kompletteringsområde Herrviks backe. Områdenas avgränsning på plankartan är
schematiska och ska inte tolkas som exakta gränser. Detta föreslås i utlåtandet att
förtydligas i planförslaget under en ny rubrik ”Områdenas avgränsning på plankartan”.
Landskapet runt Herrvik är av känslig karaktär med stora kvaliteter, där kultur- och
naturvärden och siktvyer är viktiga parametrar för var det är lämpligt med tillkommande
bebyggelse i området. Enhet Bygg hanterar för närvarande en förfrågan om
förhandsbesked på platsen. Föreslagna riktlinjer för bebyggelse och bygglov samt
riktlinjer för bebyggelse i kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående
markanvändning föreslås fortsatt vara vägledande för i vilken utsträckning exploatering
är möjlig.
7. Område 17 Sandviken. Under både samråd och utställning har frågan om möjligheten
att peka ut LIS-område i Sandviken utretts. I utställningsutlåtandet finns följande
redovisning av varför samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser det möjligt att föreslå
detta som ett LIS-område:
LIS-område Sandviken
I Vision Gotland 2025 slås bl.a. fast att turismen är en av Gotlands viktigaste näringar. Av
översiktsplanen framgår dock att en utveckling av turistområden måste ske så att natur- och
kulturvärdena samt förutsättningar för det rörliga friluftslivet inte skadas.
Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling,
s.k. LIS-områden, i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för utveckling av landsbygden
och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet. Utpekande av LISområden ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt bebyggelsetryck och där strandskyddsvärdena är
särskilt höga. Gotland anges i lagtexten som ett av dessa områden.
LIS-områden kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför
strandskyddsintresset. Detta innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med
självklarhet har företräde framför alla andra intressen.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
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Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av
områdets allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens
natur- och kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella
platsens eventuella roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts
en skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta
skyddsvärdena) av de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom
ett område med de högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden, inte uppfyller kriterierna för ett utpekande.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte
tillåter en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd
som kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att
uppfylla kriterierna för att peka ut ett LIS-område. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
Ett utpekande av ett LIS-område i Sandviken i detta skede skulle innebära en väsentlig
ändring av planförslaget vilket kräver att planförslaget går ut på utställning ännu en gång
innan antagande. Möjligheten att förutsättningarna har ändrats så att ett utpekande
skulle kunna komma till stånd inom en nära framtid anses inte sannolikt.
8. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig mycket positiv till den föreslagna cykel- och
vandringsleden. I planförslaget på s. 69 föreslås att följande tillägg görs efter tredje
stycket: ”Region Gotland är positiv till det förslag som inkommit angående en utbyggnad av en cykeloch vandringsled mellan viktiga målpunkter i Katthammarsvik. Region Gotland har dock inga
ekonomiska medel att bidra med till en utbyggnad. Ett förslag på hur leden skulle kunna dras finns i
utställningsutlåtandet.”

Med hänvisning till pågående arbete med att se över möjligheterna att samordna den
kommunala avloppsanläggningen med privat VA-aktörs avloppsanläggning på
Östergarnslandet föreslås att redaktionella ändringar görs i texten på sid 60 första
spalten sista stycket. Sista meningarna ”Detta är i dagsläget inte aktuellt då det skulle medföra
mycket höga kostnader för VA-kollektivet. Det anses heller inte troligt att i närområdet hitta en bättre
recipient.” föreslås strykas ur planförslaget.
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Ärende RS 2015/184
Datum 11 april 2017

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik och överlämnar förslaget, efter eventuella redaktionella
justeringar, till regionfullmäktige för antagande

Sammanfattning

Dåvarande kommunstyrelsen gav i § 68/2010 ledningskontoret i uppdrag att i nära
samarbete med dåvarande stadsarkitektkontoret utarbeta ett förslag till fördjupad
översiktsplan för bland annat Östergarnslandet. Utgångspunkten för arbetet skall
utgöras av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplan för Gotland,
antagen av fullmäktige i juni 2010.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar, vatten och avlopp
etc.
Det lokala engagemanget har varit stort och många goda idéer har kommit fram
under såväl samråds- som utställningsskedet. Många av dessa har också arbetats in i
det slutliga planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv
skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna
umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har
tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/184

Bedömning

De synpunkter som kommit in under utställningsskedet har föranlett ett antal förslag
till ändringar i det slutliga planförslaget. Inkomna remissvar och förslag till ändringar
redovisas i tillhörande Utlåtande.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande efter eventuella redaktionella justeringar.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Utlåtande över inkomna remissvar under utställningsskedet
VA-utredning
Miljökonsekvensbeskrivning
Sociotopkartering i Katthammarsvik

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Näringslivsutveckling
Kulturvärden

Näringslivsutveckling

Naturvärden

Kulturvärden

FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsförslag, Region Gotland

Areella näringar

Areella näringar

Naturvärden

Sociala värden

Länk till handlingen
Bebyggelseutveckling

Kulturvärden

Vatten och avlopp

Sociala värden

FÖP Östergarnslandet
och Katthammarsvik
Fördjupad översiktsplan 2025

Service

Ledningskontoret/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00 vxl
E-post regiongotland@gotland.se
Hemsida www.gotland.se

Förslag till fördjupad översiktplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025

Dnr RS 2015/184
Samhällsbyggnadsförvaltningen

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24 under RS§279 att ställa ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, vilket kungjordes på regionens anslagstavla och i ortstidning.
Planförslaget har enligt 4 kap 6-8§§ plan- och bygglagen (1987:10) i enlighet med
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) varit utställt för offentlig granskning vid
Rådhuset på Visborg, på Biblioteket i Östergarn och Skolhuset i Östergarn, samt tillgängligt på regionens
hemsida www.gotland.se mellan den 20 december 2016 och 28 februari 2017. Handlingar fanns även att
hämta på Tempo i Katthammarsvik.
Utställningen har föregåtts av ett samråd mellan den 15 juli och den 30 september 2015 där allmänhet och
statliga och regionala myndigheter föreningar med flera lämnat yttranden. Framförda synpunkter och
därav föranledda ändringar av förslaget har redovisats separat i en samrådsredogörelse som tillhör
utställningshandlingarna.
Annonsering angående utställningen har varit införd i ortstidningarna vid två tillfällen och har även skett
på regionens hemsida. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kommunicerat via ett digitalt nyhetsbrev.
Handlingar har skickats ut enligt upprättad sändlista.
Under utställningstiden genomfördes den 1 februari 2017 ett informationsmöte i Östergarns bygdegård
där politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen samt
regionstyrelseförvaltningen deltog för att berätta om det omarbetade förslaget, besvara frågor och ta emot
synpunkter. Ett 60-tal personer kom till mötet, varav största andelen män. Lördagen den 4 februari 2017
anordnades ett Öppet Hus i Skolhuset i Östergarn där tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen
fanns på plats för att berätta om förslaget, ta emot synpunkter och besvara frågor. Det var ca 60 personer,
varav drygt hälften kvinnor, som kom och var intresserade av att ta del av förslaget och ställa frågor.
Tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen besökte även Ardre sockenförening den 26 januari 2017 i
Arde bygdegård och presenterade utställningsförslaget och besvarade frågor.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller sådan art att ett förnyat
utställningsförfarande erfordras.
Handlingar som kommer att tillhöra antagandet är; planbeskrivning, plankarta, Bilaga 1 VA-utredning för
Östergarnslandet inför fördjupad planering, Bilaga 2 Sociotopkartering i Katthammarsvik samt Länsstyrelsens
granskringsyttrande.
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REVIDERING AV HANDLINGAR
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter följande revideringar av utställningsförslaget gjorts.
Utöver nedanstående ändringar och kompletteringar har redaktionella ändringar genomförts.

PLANKARTA FÖP ÖSTERGARNSLANDET 2025


Område 5 utgår ur förslaget



Område 12 gränserna för området har justerats



Område 16 gränserna för området har justerats



Nytt bebyggelseområde tillkommer, 5. Östergan Sandviken – ett kompletteringsområde
omvandlas till bebyggelseområde.



Teckenförklaringen till området som indikerar lägre plushöjd än 2 meter över havet förtydligas.



Förtydligande av texten angående avgränsningarna på plankartan läggs till.



Rättelse: Förslag utökad parkering ersätts med Pendlings-/samåkningsparkering.



Rättelse: Utökad parkering i Sandviken.

PLANKARTA FÖP KATTHAMMARSVIK 2025


Område V gränserna för området har justerats



Pågående planarbete utgår från plankartan. I planeringsunderlaget visas istället en separat karta över
just nu pågående detaljplaner under en ny rubrik Befintliga och pågående detaljplaner 2017 på
s.95.



Förtydligande av texten angående avgränsningarna på plankartan läggs till.

PLANHANDLINGEN
Kapitel 1 introduktion
s.6-11 omarbetas för antagandehandling.

Kapitel 2 Planförslag
Övergripande riktlinjer
s. 16 första spalten, sista stycket flyttas till andra spalten efter sista stycket, revideras utifrån områdenas
avgränsning med följande rubrik och text:

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

2

Områdenas avgränsning på plankartan
De föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområdena är schematiskt utlagda på plankartan.
Arronderingen är gjord efter kända parametrar som exempelvis värdefulla natur- och kulturvärden
och/eller jordbruksmark. På denna översiktliga nivå som en fördjupad översiktsplan utgår ifrån görs inte
en exakt avgränsning av ett bevarandevärt värde. Den exakta avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena som kan rymmas inom eller i angränsning till utpekade bebyggelse- och
kompletteringsområden. Fördjupade studier i detaljplane-/bygglovfasen kan komma fram till en delvis
annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Exakta gränser för möjlig exploatering klarläggs i
detaljplaneskedet och/eller bygglovprövning efter platsens förutsättningar. I lokaliseringsbedömningen
under detaljplaneprocessen och/eller bygglovprövningen sker avvägning mellan uppställda riktlinjer.
Inom redovisade bebyggelse- och kompletteringsområden ska den framtida bebyggelseutvecklingen ske i
samklang med de övergripande riktlinjerna, samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i detta
kapitel.
s. 19 under rubriken Samfällt VA flyttas riktlinjer från s. 42 (Herrvik, Vatten och avlopp sista stycket).
Tredje punkten tillkommer för ytterligare förtydligande:
Förslag på redovisningskrav vid förhandsförfrågan och bygglov gällande VA när aktören är privat:
• avloppsreningsverket skall vara satt i drift och,
• skriftligt avtal med VA-aktören skall finnas som säkrar tillgång till vatten- och avloppstjänsten för den
planerade bostaden.
• Anslutningspunkt skall finnas framdragen till tomtgräns.

s. 19 Text om fornlämningar redigeras och flyttas från s. 52 till Övergripande riktlinjer med följande rubrik
och text:
Fornlämningar
Ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämningar. Om det finns fornlämningar i anslutning till
exploateringsområde ska tillstånd för markingrepp enligt kulturmiljölagen sökas hos Länsstyrelsen. Enligt
kulturmiljölagen hör även till varje fornlämning ett så stort område som behövs för att bevara den, ett så
kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets utbredning prövas vid varje enskilt fall av
Länsstyrelsen.

Bebyggelseområde 1-15
s. 34 Område 5 Gammelgarn Kyrkjuves-Rommunds utgår.
s. 34 Nytt område 5 Östergarn Sandviken läggs till i handlingen med följande rubrik och text:
5. Östergarn Sandviken
Området är lokaliserat till det attraktiva Sandvikenområdet på Östergarn. Inom gångavstånd finns
naturreservatet Sandviken med välbesökt badplats. Kollektivtrafik trafikerar idag området bara sommartid,
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men det finns skolskjuts till Kräklingbo skola. Serviceorten Katthammarsvik ligger inom 5 km.
Bebyggelseområdet ligger i ett område med högt bebyggelsetryck på Östergarnslandet.
Vatten och avlopp
A1-område. För vatten krävs provpumpning a) och redovisning av vattenkvalitet b) vid planläggning.
Jordartskartan indikerar bergrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med stor
genomsläpplighet, exempelvis sand och/eller grus.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör och
samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt vatten- och
avloppssystem framöver. En samfälld lösning förordas för bebyggelseområdet.
Förslag till riktlinjer för bebyggelse
En exploatering bör föregås av detaljplaneläggning. Området angränsar till och ligger delvis inom en
befintlig detaljplan och angränsar till campingområde. I detaljplaneprocessen bör närmare utredas i vilken
omfattning exploatering kan vara möjlig samt utreda lämpliga områden att avsätta för grönstråk och
naturmark. För området förespråkas bostadsändamål med fristående hus med högst en våning.
Riktlinjerna för bebyggelse och bygglov bör vara vägledande i utformningen av detaljplanen. För att
säkerställa att en exploatering inte skall innebära påtaglig skada på riksintresse för naturvården bör en
oberoende florainventering göras av ytan under blomningssäsong innan bygglov ges.
Kartan revideras där tidigare kompletteringsområde får beteckningen bebyggelseområde.

s. 36”kulturvärden” läggs till i texten i sista meningen vilken då lyder: Arkeologisk undersökning krävs
liksom en naturvärdesinventering för att säkerställa att placering av tillkommande bebyggelse tar hänsyn
till de natur- och kulturvärden som kan finnas i skogen.

s. 37 Under förslag till riktlinjer i sista stycket, första meningen läggs följande mening till: Äldre träd samt
övergångszoner så som bryn, småvatten bör sparas då de kan vara av stort värde för växt- och djurlivet.

s. 44 Texten förtydligas med ny rubrik och med efterföljande text:
Grönstråk och gång- och cykelväg
Landskapsbildsvärdena kan förstärkas genom ett nytt grönstråk norr om vägen mot hamnen och LISområdet. Genom att anlägga en gång- och cykelväg förbi fiskehamnen skapas goda möjligheter till
promenader och strövtåg som binder samman de två olika delarna och kompletteras med anslutning till
gång- och cykelstråk som för vidare ut i naturen. Det skulle även minska behov av flera stora
parkeringsytor i området då besökare och boende till fots eller cykel tryggare kan röra sig inom och
igenom området. Detta bör närmare utredas i en detaljplaneprocess.

s. 48 Första spalten, tredje stycket, andra meningen stryks Omkring fem.
s. 48 Under förslag till riktlinjer i andra spalten, första stycket, efter första meningen läggs följande mening
till i texten: Vid exploatering av området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage
genom området med äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten, etc. då det de kan vara av
stort värde för växt- och djurlivet.
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Platser/områden för turismändamål 16-17
s. 50 Område 16 revideras efter inkomna synpunkter. Avgränsningen för området minskas till att sträcka
sig fram till öster om Gartarveåns mynning. Övrig del av området markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
s. 50 I texten under rubriken Förslag till riktlinjer, efter sista meningen i sista stycket, läggs följande
mening till för att förtydliga att området ligger inom strandskyddat område:
Om en eventuell planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas.
s. 50 Kartan revideras.

Kompletteringsområden
s. 54 Kartan revideras. Ett kompletteringsområde i Östergarn Falhammars utgår och ersätts som
bebyggelseområde 5 Östergarn Sandviken.

Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
s. 52 andra spalten andra stycket revideras med följande rubrik och text:
Komplettering i värdefulla kulturlandskap
Bebyggelsemönstret, spåren av ett tusenårigt brukande och utblickar över det öppna kulturlandskapet bör
beskrivas och analyseras innan bygglov för nylokalisering kan prövas. De kulturhistoriska och
upplevelsemässiga värdena kan i denna analys tydliggöras och syftet är att undvika negativ påverkan på
dessa värden.
s. 52 andra spalten tredje stycket, rubriken ändras från Komplettering i värdefulla kulturmiljöer till
Komplettering i värdefulla bebyggelsemiljöer
s. 52 andra spalten femte stycket flyttas till s. 19
s. 53 Kartan Kärnområdets samlade värden förtydligas med redaktionella ändringar i teckenförklaringen så att
områdena motsvarar rubrikerna i texten på s. 52

FÖP Katthammarsvik 2025
s. 65 Område V revideras efter inkomna synpunkter. Ny avgränsning av bebyggelseområdet går längs
västra sidan av Lassar Kviar. Övrig del av området markeras som Kärnområde för upplevelse, bevarande
och skydd av pågående markanvändning. Texten omarbetas efter den nya avgränsningen och en
hänvisning till riktlinjer för hänsynsavstånd till pågående lantbruksverksamhet på s. 88 läggs till.
s. 67 Under rubriken LIS-område Katthammarsvik inarbetas följande stycke i texten för att ytterligare
understryka vad kommande detaljplaneprocesser kommer att innebära: Av detaljplaneprocessen ska
framgå hur föreslagen utveckling långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter och/eller utökat
underlag för befintlig service på landsbygden, exempelvis beskrivning av arbetstillfällen, turismnäring,
underlag för lokal service, konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller
näringsverksamheter, samt bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling.
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Kapitel 3 Riksintressen, Miljökvalitetsnormer samt Hälsa och säkerhet
s. 76 Område 5 Östergarn Sandviken läggs till under rubriken Bebyggelseområden inom område utpekat
som riksintresse för naturvården med följande rubrik och text:
5. Östergarn Sandviken
Inom detta bebyggelseområde finns inga naturvärden dokumenterade. Bebyggelseområdet ligger dock helt
inom riksintresseområdet ”Snabben-Ljugarn”. Värdebeskrivningen är kopplad till geologi (Sedimentär
berggrundsstratigrafi) samt flora och fauna kopplat till ängsmarkerna samt fauna i vattendrag.
Bebyggelseområdet är utpekat på en öppen ängsmark. För att säkerställa att en exploatering inte skall
innebära påtaglig skada på riksintresset bör en oberoende florainventering göras av ytan under
blomningssäsong innan bygglov ges.
s. 78 första spalten, sista stycket Östergarn Falhammars stryks, omarbetas och flyttas till s. 76 enligt ovan.
s. 86-87 Beskrivning och bedömning av miljökvalitetsnormer uppdateras efter nya antagna
miljökvalitetsnormer.
s. 88 Under rubriken Miljöfarlig verksamhet/Lantbruk andra stycket, sista meningen ersätts med:
Dessa riktlinjer har antagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 samt av Byggnadsnämnden år 2017.
s. 88 Under rubriken Miljöfarlig verksamhet läggs hamnar till med följande rubrik och text:
Hamnar
Hamnverksamhet kan orsaka buller som kan vara svårt att begränsa, inklusive lågfrekvent buller från
maskiner liksom höga momentana ljudnivåer. Hamnverksamheten innefattar också ofta vägtransporter till
och från en hamn. Hamnverksamhet alstrar utsläpp till luft och vatten, och kräver att både avfall, inklusive
farligt avfall, och avlopp kan hanteras och tas emot på platsen. Oljor, bränslen och andra kemikalier
hanteras i hamnverksamhet med risker för läckage, förorening av mark och vatten och brand. Vidare kan
olägenheter i form av lukt alstras. En eventuell utveckling av fiskberedning, hotell- och
restaurangverksamhet eller utökad fritids- eller permanentbebyggelse i hamnars närhet innebär att det kan
uppstå konflikter och risker som behöver belysas i kommande detaljplanering och bygglovgivning.
s. 89 under rubriken Förorenad mark läggs hamnar till områden med potentiella föroreningar. I hamnar
visar sedimentanalyser förhöjda halter av vissa miljögifter vilket innebär att det krävs särskild hantering av
sediment vid underhållsmuddring och liknande. Detta prövas i särskild ordning.
s. 91 Förtydligande på kartan Risk och sårbarhet görs kring områdena som ligger lägre än plus 2 och 3 meter
över havet.

Kapitel 4 Planeringsunderlag
s.100 Kartan Jordbruksmark med EU-stöd uppdateras till 2016/17.
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Kap 5 Konsekvensbeskrivningar
Miljökonsekvensbeskrivningen revideras utifrån ovanstående ändringar. Utöver det görs även följande
ändringar:
s. 128 Hur miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses i förslaget revideras på grund av nya antagna
miljökvalitetsnormer.
s. 135 En bedömning av kumulativa effekter läggs till i miljökonsekvensbeskrivningen med följande rubrik
och text:
Planförslagets kumulativa effekter:
Kumulativa effekter är sådana effekter som är samverkande eller ökande över tiden. De kumulativa
effekterna bedöms övergripande då det exempelvis inte går att förutspå exakt vilka verksamheter som
etablerar sig i området, hur stor andel hus som blir permanentboende eller fritidsboende, eller vilka
drivmedel som kommer att användas för transporter.
Ökad befolkning
Planens syfte är bland annat att möjliggöra för byggnation av fler bostäder i samklang med områdets höga
natur- och kulturvärden. En ökad andel bostäder bör betyda att invånarantalet ökar vilket i sin tur bidrar
till bättre underlag för kommunal och privat service såsom skola, sjukvård och kollektivtrafik. I
planförslaget föreslås olika typer av bostäder; villor, radhus samt lägenheter. Ett bredare bostadsutbud kan
innebära att fler har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Planförslaget bör också bidra till att
fler unga har möjlighet att bo kvar eller flytta tillbaka till Gotland.
Ökat transportbehov
Genom att planera för fler bostäder på landsbygden ökar behovet för transport både av varor och av
persontransporter. Genom att sträva efter en samlad bebyggelse förbättras förutsättningarna för
kollektivtrafik och samåkningsmöjligheter.
Utbyggnad på jordbruksmark
Vid utbyggnad på Östergarnslandet kommer en viss andel jordbruksmark att tas i anspråk. Det kan vara
mark som har betats och brukats under mycket lång tid och ingreppet är ofta oåterkalleligt. En ökande
befolkning i världen innebär att det krävs mer jordbruksmark globalt och ett förändrat klimat innebär att
den svenska jordbruksmarken kan bli än mer attraktiv i framtiden. I regionens översiktsplan anges att god
åkermark inte bör bebyggas och i planförslaget att bebyggelse på annan jordbruksmark ska ske med
varsamhet och utformas så att landskapets karaktär inte går förlorad.
Ökad turism
Med fler invånare, utbyggnad av fiber och utbyggnad av bostäder och en satsning på turistanläggningar
bör detta bidra till fler arbetstillfällen inom turism- och besökssektorn på Östergarnslandet. Med den nya
kryssningskajen i Visby kan också flera besöksmål på Östergarnslandet bli attraktiva för kryssningsturister.
En ökad attraktion innebär att fler människor kommer att vistas på Östergarnslandet och nyttja dess
service och natur- och kulturresurser. Region Gotland strävar mot en hållbar turism vilken är en viktig
framtidsfråga.
Vattenkvantitet och kvalitet
Även om planförslaget möjliggör att antalet bostäder inom planområdet kan öka, vilket teoretiskt sett kan
medföra att näringsbelastningen till havet ökar, kommer de reella utsläppen med stor sannolikhet inte öka
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på ett sätt som innebär att möjligheten att uppnå god miljöstatus för kustvatten försämras. Det beror dels
på att ny bebyggelse föreslås att i första hand ansluta sig till kommunalt eller samfällt ägda
reningsanläggningar, nysatsningar på reningsanläggningar under planperioden, samt att även tillstånden för
äldre avlopp omprövas och förbättras.
Fortsatt bedömning i kommande skeden
I den fördjupade översiktsplanen har endast en översiktlig konsekvensbedömning gjorts. Det är viktigt att
även i kommande planprocesser bedöma åtgärdens kumulativa effekter. Det är först när åtgärden
specificeras som det går att bedöma de långsiktiga kumulativa effekterna.

Kap 6 referenser och bilagor
Länsstyrelsens utlåtande läggs till i handlingen.
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INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av
dessa. De yttranden som har inkommit arkiveras på regionstyrelseförvaltningen.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:

#77 Länsstyrelsen på Gotland
2017-02-28
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik, Region Gotland,
utställning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Länsstyrelsens roll och ärendets handläggning
Vid utställning av översiktsplan ska Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900):


ta tillvara och samordna statens intressen



tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna
intressen enligt 2 kap som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden



verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är förenlig med 7 kap 18e § första stycket MB



verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Att verka för att mellankommunala frågor samordnas är inte aktuellt i Gotlands län.
Ärendet har handlagts tvärsektoriellt internt med representanter från Länsstyrelsens olika enheter.
Planförslaget har sänts till berörda statliga myndigheter. Yttranden har inkommit från Statens Geotekniska
Institut (SGI) och Post- och telestyrelsen (PTS). Inkomna synpunkter har sammanvägts i Länsstyrelsens
yttrande. Kopior av myndigheternas yttranden bifogas i sin helhet.

Länsstyrelsens prövningsgrunder
Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen presenterar strategier som tillgodoser de
riksintressen som berörs. Delar av de områden som Länsstyrelsen i samrådsyttrande daterat 2015-09-24
bedömde som olämpliga för bebyggelse för att undvika skada på riksintressen har till utställningen
reviderats eller helt utgått och riksintressenas beskrivningar har utvecklats.
Länsstyrelsen anser dock fortfarande att delar av underlaget kan utvecklas och förbättras ytterligare.
Riksintresse för yrkesfisket
Havsområdena öster om Gotland samt Herrviks hamn utgör riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset för
yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
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Nyttjandet av fiskresursen måste ske långsiktigt hållbart, och såväl den EU-gemensamma fiskeripolitiken
(GFP), den nationella fiskeripolitiken och miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård pekar ut det
småskaliga kustnära fisket som betydelsefullt för att nå ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. För att
målen ska nås och näringen kunna utvecklas hållbart krävs ökat medvetande och hänsynstagande till det
småskaliga fiskets villkor. Då Östergarnslandet är centrum för det småskaliga fisket på Gotland krävs stor
hänsyn och ett tydliggörande av hur planförslaget förhåller sig till riksintresset för yrkesfiske.
Länsstyrelsen bedömer, likt under samrådet, att det inte tydligt nog framgår hur planförslaget förhåller sig
till riksintresset för yrkesfiske. I planen anges att riksintresset särskilt ska beaktas vid fortsatt planering och
prövningar av i planen föreslagen exploatering i Herrviks hamn, men det saknas ett tydliggörande kring hur detta
ska bedömas. Detta behöver förtydligas för att det av planen tydligt ska framgå att förslaget tillgodoser
fiskerinäringens intressen.
Ytterligare synpunkter om planförslagets påverkan på riksintresset Herrviks hamn presenteras under
rubriken ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)”.
Riksintresse för totalförsvaret
Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts.
Riksintresse för friluftsliv
Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts.
Riksintresse för kulturmiljö
Planförslaget berör sex stycken riksintressen för kulturmiljö. Riksintressena har framför allt sina värden i
kulturlandskapet som helhet, d.v.s. spår av det äldre jordbruks- och odlingslandskapet med
fornlämningsmiljöer som speglar bosättningsmönster och brukningstraditioner från ett par tusen år
tillbaka.
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sin helhet på ett bra sätt hanterar Östergarnslandets och
Katthammarsviks kulturmiljö och kulturhistoria. Det immateriella kulturarvets betydelse för landskapets
synliga kulturhistoriska spår har i delar av planförslaget gjorts tydligare. Vidare är det positivt att det gröna
kulturarvet lyfts fram och beskrivs i form av äldre odlingsstrukturer, ängen och alléer.
Riksintresse för naturmiljö
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att stor hänsyn har tagits till riksintresse för naturmiljö i planförslaget.
Ytterligare synpunkter om planförslagets påverkan på riksintresse för naturvården presenteras under de
individuella bebyggelseområdena under rubriken ”Bebyggelse- och kompletteringsområden”.

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen instämmer med Region Gotland att förutsättningarna för att inte påtagligt skada riksintresset
Östergarnslandet enligt 4 kap. 4 § MB är att skydda det värdefulla natur- och kulturlandskapet samt att
tillgodose markbehovet för landsbygdsutveckling.
Genom de generella bebyggelseriktlinjerna för Östergarnslandet och utpekandet av kärnområden för
upplevelse och skydd av pågående markanvändning anser Länsstyrelsen att Region Gotland tillgodoser
riksintresset Östergarnlandet enligt 4 kap. 4 § MB.
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Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att i granskningsyttrande över översiktsplan för Gotlands
kommun, Bygg Gotland 2025 den 29 mars 2010, bedömde Länsstyrelsen att den vindkraftutbyggnad som
skisseras i planen kommer att leda till ett påtagligt inslag i landskapsbilden och att förändringen på sikt kan
leda till en påtaglig skada på riksintresseområdet Gotland.
Länsstyrelsen konstaterade att utpekade platser för enstaka vindkraftverk i översiktsplanen Bygg Gotland
inte har någon särställning i förhållande till översiktsplanens generella riktlinjer för lokalisering av
vindkraft. Dessa platser kvarstår dock i översiktsplanen och så även i den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet.
Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att det är viktigt att vindkraftutbyggnaden sker samlat och i
större grupper för att riksintresset enligt 4 kap MB inte ska påtagligt skadas och anser därför att områden
för enstaka verk bör utgå ur översiktsplaner/fördjupade översiktsplaner.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Regionen har sedan samrådsskedet utökat avsnittet om miljökvalitetsnormer.
Sedan plansamrådet har dock Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt beslutat om nya
gällande MKN och åtgärdsprogram. Planen bör med hänsyn till detta uppdateras eftersom den i
föreliggande skick syftar på vad som gällde under perioden 2009-2015. Information om miljötillstånd och
MKN för vattenförekomster finns i informationssystemet VISS1.
Avseende MKN för vatten är det vidare generellt viktigt att icke-försämringskravet beaktas och tillämpas
på kvalitetsfaktornivå.
Länsstyrelsen vill även påpeka att kvalitetsfaktorerna är olika avseende ytvatten (vattendrag och sjöar)
respektive havsvatten. De exempel på biologiska kvalitetsfaktorer som anges i planen (fisk, bottenfauna och
kiselalger) avser vattendrag. För kustvatten gäller de biologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna, makroalger
och växtplankton.

Hälsa och säkerhet, översvämning och erosion
Vatten och avlopp
En förutsättning för en hållbar utveckling för Östergarnlandet är att vatten- och avloppssituationen går att
lösa på ett tillfredsställande sätt.
I planen finns övergripande riktlinjer för VA samt en beskrivning av de allmänna förutsättningarna i
planområdet och de utbyggnadsplaner som finns för vatten och avlopp. Länsstyrelsen konstaterar att en
omfattande VA-utredning genomförts som underlag till planen och som belyser problem och lämnar väl
avvägda och relevanta rekommendationer för det vidare planeringsarbetet. Länsstyrelsen ställer sig bakom
synsättet i de övergripande riktlinjerna att VA i första hand bör ske genom anslutning till kommunala
anläggningar, i andra hand andra genom gemensamhetslösningar och i tredje hand genom enskilda
anläggningar, i synnerhet när det gäller avloppshanteringen.
I riktlinjerna anges att avsaltning av havsvatten kan vara en lösning i de fall dricksvattenförsörjningen inte
kan lösas på annat sätt. Länsstyrelsen anser att detta kan tolkas innefatta även mindre
avsaltningsanläggningar för en- eller tvåfamiljs hus. Länsstyrelsen anser att avsaltningsanläggningar är

1

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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godtagbara om de använder havsvatten och om de utgör gemensamhetslösningar i större sammanhang
och anser att planen behöver tydliggöras utefter detta.
I planförslaget kommenteras kortfattat förutsättningar för vatten och avlopp i respektive
bebyggelseområde 1-15 samt område 16-17 för turismändamål. Det är ofta tvetydligt uttryckt vad som
förordas när termer som enskilda, individuella, gemensamma/gemensamhetsanläggning respektive lokalt används,
vilket lämnar alltför öppet för olika tolkningar. Texterna bör förtydligas och det bör klargöras om vissa
system förordas.
I flera av texterna förespråkas bergborrade brunnar. I VA-utredningen framgår dock att det finns risk för
saltvatteninträngning.
Miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget endast tar upp djurhållning som exempel på så kallad miljöfarlig
verksamhet inom planområdet. Länsstyrelsen vill påpeka att även hamnverksamhet utgör miljöfarlig
verksamhet i enlighet med 9 kap miljöbalken.
Eftersom hamnverksamheten är av synnerlig betydelse för riksintresset för yrkesfisket och Herrviks hamn
i sig är utpekat som en hamn av riksintresse för yrkesfisket kan det finnas skäl att inkludera riktlinjer vid
nybyggnation även avseende hamnverksamheten.
Hamnverksamhet orsakar typiskt sett buller som kan vara svårt att begränsa, inklusive lågfrekvent buller
från maskiner liksom höga momentana ljudnivåer. Hamnverksamheten innefattar också vägtransporter till
och från en hamn. Hamnverksamhet alstrar utsläpp till luft och vatten, och kräver att både avfall, inklusive
farligt avfall, och avlopp kan hanteras och tas emot på platsen. Oljor, bränslen och andra kemikalier
hanteras i hamnverksamhet med risker för läckage, förorening av mark och vatten och brand. Vidare kan
olägenheter i form av lukt alstras. En eventuell utveckling av fiskberedning, hotell- och
restaurangverksamhet eller utökad fritids- eller permanentbebyggelse i hamnars närhet innebär att det kan
uppstå tydliga konflikter och risker som behöver belysas på ett mer konkret sätt i fortsatt planering och
tillståndsgivning.
Förorenad mark och sediment
I Länsstyrelsens samrådsyttrande framfördes önskemål om en mer utvecklad redovisning av (eller
hänvisning till) en strategi med riktlinjer för hur frågan om potentiella markföroreningar ska hanteras i en
exploateringsprocess eller vid ändrad markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att synpunkten delvis
tillgodosetts till utställningen.
I utställningsförslaget redogörs för bakgrunden till att markområden potentiellt kan vara förorenade och
lämnas en översikt över sådana platser. Det påtalas också att markföroreningar kan förekomma på andra
platser än de som redovisas samt att utredning och eventuell sanering skall genomföras vid fortsatt
planering. Länsstyrelsen konstaterar att detta bör ske i tidigt skede av detaljplaneringsprocesser.
Länsstyrelsen saknar en plan för hantering av det förorenade sediment som förekommer i hamnarna
Herrvik och Katthammarsvik (LIS-områden). I hamnarna visar sedimentanalyser förhöjda halter av vissa
miljögifter vilket innebär att det krävs särskild hantering av sediment vid underhållsmuddring och
liknande. Detta prövas i särskild ordning men bör nämnas i avsnittet om förorenad mark.
Ras, skred och erosion
Som Region Gotland anger visar det översiktliga underlaget ingen indikation på att det finns några större
problem med skred, ras eller erosion inom planområdet. Länsstyrelsen vill tydliggöra att det lokalt och i
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enskilda ärenden ändå kan bli aktuellt att bedöma exempelvis ras- eller erosionsrisk vid planläggning eller
bygglov. SGI förordar att en strategi upprättas som beskriver hur de geotekniska säkerhetsfrågorna ska
klarläggas i senare skeden. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning och förordar att en sådan strategi
genomförs i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Översvämning
Sedan samrådet för den fördjupade översiktsplanen har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskartering
som visar platser med sänkor där vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn, beräknat utifrån Lantmäteriets
höjdmodell NNH (2M). Denna ger därmed indikationer på vilka områden som behöver utredas närmare
vad gäller risken för översvämning.
Region Gotland bör i det fortsatta planarbetet ta ställning till eventuell översvämningspåverkan inom
dessa områden och klargöra om den markanvändning som föreslås kan påverkas av ökade
nederbördsmängder i enlighet med det Plan-PM Länsstyrelsen tagit fram2.
Länsstyrelsen anser att Region Gotlands riktlinjer för hänsyn till stigande havsnivåer i dagsläget är bra. Det
är positivt att Region Gotland på alla detaljkartor visar beräknad + 2 möh.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
Grunden för utpekande av LIS-områden är att en bebyggelse i dessa områden ska bidra till utveckling av
landsbygden. Enligt proposition 2008/09:119 (Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden) avses med
åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen sådana åtgärder som långsiktigt kan ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygden.
Tidigare ställningstagande som Region Gotland gjort och som Länsstyrelsen ställt sig bakom är att LISområden inte bör lokaliseras till helt orörda strandområden utan bör begränsas till mindre områden med
redan existerande bebyggelse. Länsstyrelsen har i samrådsskedet till den fördjupade översiktsplanen även
ställt sig bakom utpekandet av Herrviks hamn och Katthammarsvik hamn och badplats som LISområden.
Länsstyrelsen vill dock åter påpeka att det vid detaljplaneläggning kvarstår att visa att verksamheterna
inom LIS-områdena långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller utökat underlag för befintlig
service på landsbygden. Här bör påverkan på arbetstillfällen, turistnäring, underlag för lokal service,
konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter,
bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling beskrivas. Här kan med fördel
även lyftas hur fisket främjas och tas tillvara genom en utveckling av Herrviks hamn.

Planförslaget
Bebyggelseriktlinjer
Bebyggelseriktlinjerna som presenteras i planförslaget utgör de utgångspunkter som ska tillämpas vid
prövning av bygglov och detaljplaner. Utgångspunkten är de ställningstaganden som gjorts i
översiktsplanen ByggGotland 2025.
Länsstyrelsen ställer sig fortsatt positiv till bebyggelseriktlinjerna och anpassningen mot Gotlands
varierande landskapstyper. Dock anser Länsstyrelsen att det är olyckligt att formuleringen om att ny

2

Länsstyrelsen 2016. Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker
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bebyggelse i det öppna kulturlandskapet bör undvikas har ersatts med etablering i det öppna kulturlandskapet bör göras
med varsamhet och respekt för dess värden. Detta riskerar att öppna för en ökad exploatering i det öppna
odlingslandskapet eftersom innebörden av formuleringen inte lika tydligt avråder från exploatering i dessa
områden.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Nedan redovisas Länsstyrelsens synpunkter på föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområden.
1. Kräklingbo Gurpe

Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.
Området berörs också delvis av flödesvägar.
2. Kräklingbo Prästgården

Området har sedan samrådsskedet utökats. Länsstyrelsen bedömde i plansamrådet att exploatering inom
området inte strider mot de intressen Länsstyrelsen har att särskilt bevaka. De ändringar som gjorts efter
samrådet föranleder ingen förändrad bedömning från Länsstyrelsen. Området har enligt
lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående. Området berörs
också delvis av flödesvägar.
Gammelgarn-Gannarve

Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts och området huvudsakligen utgått som bebyggelseområde. Del
av området kvarstår, dock som kompletteringsområde.
4. Davide norra

Området ligger delvis inom riksintresse för naturmiljö men en exploatering skulle inte innebära påtaglig
skada på riksintresset om hänsyn tas till befintligt bebyggelsemönster och bibehållande av alvarmark. För
att undvika exploatering av alvarmark med tunt jordtäcke anser Länsstyrelsen att den norra delen av
området, norr om befintlig bebyggelse, bör utgå. I anslutning till området finns flertalet fornlämningar
registrerade. Texten rörande VA-försörjning bör tydliggöras avseende innebörden av
gemensamhetsanläggning i fråga om samfällt vatten och/eller gemensam avloppsanläggning.
5. Gammelgarn Kyrkjuves-Rommunds

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår. Området har höga naturvärden och ligger i direkt
anslutning till område utpekat som nyckelbiotop. En exploatering av området kan påverka naturvärdena
negativt. Länsstyrelsen anser att det föreslagna området inte kan anses följa Region Gotlands egna
riktlinjer om att exploatering i första hand ska ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Området
ligger i anslutning till mark där vatten kan ansamlas vid större regn, Hajmmyr. På grund av detta i
kombination med den skyddsvärda miljön - gles tallskog på sand - ställer sig Länsstyrelsen fortsatt
tveksam till förslaget och anser att området bör utgå som bebyggelseområde.
7. Anga Baju

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har tillgodosetts. Länsstyrelsen efterfrågar dock ett förtydligande
att tillkommande bebyggelse ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden.
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8. Östergarn Falhammars

Länsstyrelsens synpunkter har huvudsakligen tillgodosetts. Om området exploateras är det viktigt att
bibehålla en eller flera gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och
djurlivets behov. Framför allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av
stort värde för växt- och djurlivet.
Ardre Vitkulle

Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts och området utgått.
9. Davide södra

Området ligger inom riksintresse för naturmiljö men en exploatering skulle inte innebära påtaglig skada
om hänsyn tas till befintligt bebyggelsemönster. Skogsstyrelsens samrådsyttrande bör beaktas vid
nyetablering i skogsmark. Inom området finns tre registrerade fornlämningar. För att bibehålla de
kulturhistoriska värdena bör lämningarna inom området bevaras vid en eventuell exploatering.
10. Gammelgarn Svartdal norra

Området ligger direkt söder om myrmark och har enligt lågpunktskarteringen delvis större
sammanhängande ytor där vatten kan bli stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.
11. Gammelgarn Svartdal Hagen

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har tillgodosetts. Länsstyrelsen noterar att planarbete pågår inom
området vilket bör framgå av planhandlingen.
Herrvik
Herrviks hamn är Gotlands största hamn för det småskaliga fisket och utgör riksintresse för yrkesfisket.
Ett drygt 10-tal fiskare har för närvarande sin utgångspunkt från hamnen. Det befintliga varvet innebär att
Herrviks hamn har stor betydelse för såväl fisket som fritidsfartyg.
Som Länsstyrelsen påpekat under avsnittet Hälsa och säkerhet, utgör hamnverksamhet en så kallad
miljöfarlig verksamhet, vilket innebär möjliga konflikter och risker som inte tydligt framgår av den
fördjupade översiktsplanen. Vidareutvecklingen av restaurangverksamhet skulle t.ex. kunna försvåra
utvecklingen av fiskförädlingsverksamheten på platsen. Områden för verksamheter inom fiskerinäringen,
småföretagande, turism, rekreation respektive café- och restaurangverksamhet bör vara tydligare åtskilda
inom planområdet för att undvika konflikter och störningar.
Bebyggelseområden
Till utställningen har tidigare utpekade bebyggelseområden omarbetats och tydliggjorts. Länsstyrelsen är
positiv till de redaktionella ändringar som gjorts och bedömer det reviderade underlaget som tydligare.
I samrådsmaterialet delades området Herrvik upp i flertalet bebyggelseområden och ett LIS-område. De
olika bebyggelseområdena har till utställningen reviderats och klargjorts vilket även lett till ett tydligare
kartmaterial.
De tidigare delområdena A-D ingår i utställningsunderlaget i utpekat LIS-område och delas i två
delområden, öster och väster. Länsstyrelsen bedömer resonemanget för de två delområden som
tillfredställande men upplever att dokumentet kan tydliggöras ytterligare genom ett kompletterande
kartmaterial. I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande av
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begreppet ”ändamålsenligt bruk” som lämpligt nyttjande för områdets fiskebodar. Detta saknas även i
utställningsförslaget. Om strandbodar/fiskebodar omvandlas till fritidsboenden kan det ge upphov till
starka konflikter med yrkesfisket. Liknande tydliggörande krävs även för begreppen ”komplettering av
hamnverksamhet med inriktning på småföretagande” samt ”utveckling av hamnverksamheten”.
De tidigare delområdena E och G har tydliggjorts som egna områden, område 12 och 14 samt
kompletterats med ett utpekat kompletteringsområde i anslutning Herrviks LIS-område och ett
bebyggelseområde i väst, 13. För det tidigare delområdet H har Länsstyrelsens synpunkter tillgodosetts
och området utgått.
12. Herrvik byn

Området sammanfaller delvis med det tidigare föreslagna delområdet F.
Denna del av området ligger helt inom riksintresse för naturvård och är tidigare oexploaterat. Området
utgörs till stor del av naturtypen alvarmark, vilket är en prioriterad naturtyp vars bevarande bedöms vara
av hög prioritet inom EU. Området ligger även inom utbredningsområdet för lersammetslöpare (Chlaenius
nitidulus). I Sverige är arten endast känd från denna enda, till ytan mycket begränsade, lokal. Region
Gotland anför i granskningshandlingen (s. 42) att höjdområdet i den östra delen av dalen inte har de höga
naturvärden som större delen av riksintresseområdet har. Länsstyrelsen instämmer inte i bedömningen att
naturvärdena är så pass låga att det möjliggör en exploatering av naturområdet. Områdets naturvärden och
geologiska värden i de högre delarna av området samt i anslutning till klinten bör avstyra exploatering.
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att en exploatering av den östra delen av området skulle utgöra en påtaglig
skada på riksintresset och att del av det föreslagna bebyggelseområdet 12 ska utgå från förslaget.
Föreslagen gränsdragning är att ingen exploatering ska tillkomma öster om fastighetsgränserna för
Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31.
13. Östergarn Bengts

Området utgör ett skogbevuxet grönstråk väster om en relativt tätbebyggd sträcka i nord-sydlig riktning.
Då omgivningarna i övrigt domineras av öppen jordbruksmark samt bebyggd mark kan skogsområdet
utgöra en viktig korridor genom landskapet anpassat för både friluftslivet och växt- och djurlivets behov.
Vid exploatering av området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage genom
området där äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. är av vikt då de kan vara av stort
värde för växt- och djurlivet. Skogsstyrelsens samrådsyttrande bör beaktas vid nyetablering i skogsmark.
14. Herrvik skogen

Området sammanfaller med det tidigare föreslagna delområdet G. Området är sedan tidigare oexploaterat,
vilket avviker från planens riktlinjer att bebyggelse ska förtätas och att ny exploatering i första hand ska
ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Området ligger i omedelbar anslutning till riksintresse för
naturvård i både öster och väster. Direkt österut ligger ett område utpekat som nyckelbiotop och hela
skogsområdet har höga naturvärden. Vid eventuell exploatering av området bör stor hänsyn tas till de
höga naturvärdena i området och dess närhet.
15. Ardre Petsarve

Området ligger i ett huvudsakligen oexploaterat område i anslutning till områden av höga naturvärden. I
området har registrerats Gotlandssippa, vilken är fridlyst, endemisk för Gotland och endast
förekommande i socknarna Ardre, Kräklingbo och Östergarn. På grund av områdets begränsade storlek
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bedömer Länsstyrelsen utpekandet av platsen som omotiverat. På grund av detta i kombination med
närheten till områden av utpekade höga naturvärden ställer sig Länsstyrelsen tveksam till förslaget.
Områden för turismändamål
Länsstyrelsen ställer sig fortsatt positiv till utpekandet av områden för turismändamål men anser att delar
av underlaget behöver utvecklas för att inte medföra påtaglig skada på områdets naturvärden.
Länsstyrelsen vill även påpeka att utpekande av område för turismändamål inte utgör något särskilt skäl
för dispens från strandskyddet vid exploatering så som exempelvis utpekande av LIS-område gör.
16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)

Större delen av området ligger inom naturreservatet Gotlandskusten samt inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen anser att det bör framgå av planen att området omfattas av strandskydd och naturreservat
samt hur detta ska hanteras vid en exploatering inom området.
Det föreslagna området är i dagsläget mycket lågexploaterat med endast ett fåtal mindre byggnader och
campingverksamhet på en mindre fastighet öst om Gartarveån. Inom området finns strandtallskog på sand
samt grå dyner vilket är en prioriterad naturtyp vars bevarande bedöms vara av hög prioritet inom EU.
Denna typ av miljö hyser höga naturvärden, bland annat för insekter. Naturvärdena på platsen är särskilt
höga i den nedre delen av strandskyddsområdet, runt Gartarveåns mynning och söder om de befintliga
byggnaderna väster om ån. Exploatering i åns närområde och svämplan samt utglesning av vegetation
riskerar att påverka ån och dess värden negativt.
Flera delar kan enligt lågpunktskarteringen få upp till 0,2 meter vatten stående vid kraftiga regn innan det
kan rinna av. Det finns också flera tydliga flödesvägar genom området.
Länsstyrelsen anser att delarna väster om Gartarveån inom det föreslagna området för turismändamål inte
är lämpligt för exploatering även i mindre skala, baserat på områdets oexploaterade karaktär och höga
naturvärden. För delarna öster om ån anser Länsstyrelsen att det kan finnas möjlighet till en småskalig
exploatering med campingverksamhet. Länsstyrelsen delar dock regionens bedömning att hårdgjorda ytor
och flera byggnader som exempelvis stugbyar skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
17. Östergarn strand campingplats

Länsstyrelsens bedömning under samrådet att det är positivt att området pekas ut för turismändamål och
att riktlinjerna för hur campingen ska utvecklas är rimliga och tydliga kvarstår. Länsstyrelsen vill dock
upplysa om att området i söder gränsar mot Natura 2000-området Sandviken. Strukturen på den
bebyggelse som kan uppkomma inom området kan påverka Natura 2000-området varför det är av vikt att
exploatering för turismändamål utvecklas med hänsyn till risken för påverkan och därför anpassas efter
områdets bevarandeplan.

Kärnområden för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
Kärnområdena anses besitta de sammansatta värden som gör Östergarnslandet till en unik och nationellt
bevarandevärd plats. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen och anser att en restriktiv bygglovsprövning
i dessa områden är motiverad.

Kompletteringsområden
Planen pekar ut ett antal kompletteringsområden vilka även har utökats sedan samrådet. Länsstyrelsen har
ingen erinran över de utpekade kompletteringsområdena förutsatt att de bebyggelseriktlinjer som
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redovisas följs. För kompletteringsområde Kaupungs vill Länsstyrelsen påpeka att större delen av området
enligt lågpunktskarteringen har sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.

Riktlinjer för parkering
Länsstyrelsen ser positivt på det utökade avsnittet avseende ställplatser för husbilar.

FÖP Katthammarsvik
I enlighet med översiktsplanen Bygg Gotland 2025 presenteras det i samband med FÖP Östergarnslandet
även en fördjupad översiktsplan för serviceorten Katthammarsvik. Syftet är att peka ut ytterligare platser
för olika typer av bebyggelse samt att bidra till näringslivsutvecklingen genom att peka ut ett LIS-område.
Strukturen för FÖP Katthammarsvik är densamma som i planförslaget för Östergarnslandet som helhet.
I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande vad utpekandet
av rekreationsområden innebär i åtaganden. Detta saknas även i utställningsförslaget. Regionen har
besvarat frågan i samrådsredogörelsen men Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att införa detta
tydliggörande även i planförslaget.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Länsstyrelsen vill påpeka att delar av områdena IV – Haralds hage samt V – Ganne Lassar Kviar omfattar
alvarmark och därför, enligt planens övergripande riktlinjer, bör exploateras restriktivt. Delar av områdena
innehåller potentiellt höga naturvärden samt värden för friluftslivet utifrån det strandnära läget och de
oexploaterade, öppna markerna.
V Ganne Lassar Kviar

Exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av alvarmark samt kalkgräsmark,
naturtyper prioriterade för skydd inom EU. Ny bebyggelse och hävdande av tomtmark inom området
skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden. Länsstyrelsen anser därför att denna del av
området bör utgå från bebyggelseområdet.
Länsstyrelsen har i övrigt ingen erinran mot de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Länsstyrelsen ser positivt på det förenklade och tydliggjorda kartunderlaget.

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anser fortsatt att miljökonsekvensbeskrivningen är väl översiktlig. För en miljöbedömning
på översiktlig nivå är det särskilt viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och indirekta
effekter som planförslaget och alternativ kan ge upphov till.
För att tydliggöra planområdets kulturmiljö och kulturhistoria i miljökonsekvensbeskrivningen bör
begreppet bebyggelsemiljö beskrivas mer utförligt och inte enbart genom en sidhänvisning.
Till granskningen har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats med en redogörelse för effekterna av
ett förändrat klimat. Länsstyrelsen saknar dock ett resonemang avseende de indikationer vad gäller risken
för översvämning som presenterats i den av Länsstyrelsen genomförda lågpunktskarteringen. Se tidigare
rubriker Ras, skred och erosion samt Bebyggelseområden.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till det utökade avsnittet avseende miljömål. Avsnittet är tydligt avgränsat
och för ett gott resonemang avseende planförslagets påverkan på miljömålen.
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Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Förslagets koppling till miljökvalitetsmål
Sedan samrådet har miljömålssystemet beskrivits tydligare och de felaktigheter som Länsstyrelsen påpekat
under samrådet har rättats till.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att delar av kapitlet Miljökvalitetsmål är inaktuellt då planhandlingen hänvisar
till bedömningar gjorda 2014. Som nämns i kapitlet görs nya bedömningar årligen varför mer korrekta
uppgifter finns och därför bör användas.

Klimatanpassning
I planen anges riktlinjer kopplade till klimatanpassning utifrån klimateffekterna:


Högre temperaturer



Ökad nederbörd och översvämning



Stigande havsnivå



Ras, skred och erosion

Länsstyrelsen anser att det är positivt att riktlinjerna finns med och ser det även som positivt att Region
Gotland kopplar risk- och sårbarhet till klimatförändringar genom att redovisa lågpunktskarteringen på en
översiktlig karta (s.91) där det anges att viss samhällsviktig verksamhet samt vissa bebyggelseområden
berörs. Länsstyrelsen önskar dock ett tydliggörande under respektive bebyggelseområde att det inom dessa
kan krävas ytterligare utredningar eller åtgärder för att marken ska vara lämplig för bebyggelse, se tidigare
avsnitt om Översvämning samt Bebyggelseområden.

Planeringsunderlag
Länsstyrelsen bedömde i samrådsskedet det presenterade planeringsunderlaget som gediget och anser
fortsatt att den fördjupade översiktsplanen är väl underbyggd. Till utställningen har planhandlingarna
ytterligare kompletterats och tydliggjorts och huvuddelen av Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har
tillgodosetts.
Turismens utveckling
Länsstyrelsen anser att textstycket som rör insjöfisket med vissa exempel på fiskarter bör tas bort. Det är
inte relevant att nämna fiskarter som inte finns på eller omkring Gotland.

Övriga synpunkter
Klimat- och energieffektiv planering
Länsstyrelsen konstaterar att det krävs kraftiga åtgärder i samhället för att internationella, nationella,
regionala och lokala klimatmål ska nås och klimatpåverkan minska, särskilt när det gäller uppvärmning och
energianvändning i byggnader och transporter. Det är positivt att planen tar upp lösningar som främjar
kollektivt resande, som pendlings- och samåkningsparkeringar. Länsstyrelsen vill även framföra att det för
det fortsatta planarbetet är positivt om frågor om effektiv energianvändning och användning av förnybar
energi för uppvärmning och transporter kan utvecklas. Det vore också lämpligt om bl.a. frågan om och
var solpaneler/solparker i större skala är möjligt att uppföra inom området belyses på förhand.
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Formalia
s. 52 Formuleringen ”ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämning” under rubriken Komplettering i
värdefulla kulturmiljöer bör förtydligas. I kulturmiljölagens 2 kap. 2 § står att till varje fornlämning hör ett så
stort område som behövs för att bevara den, ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets
utbredning prövas vid varje enskilt fall av Länsstyrelsen.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Peter Molin med handläggare Unni Karlsson som föredragande. I
handläggningen har också Camilla Svensson, Magnus Martinsson, Gabriel Bernhardsson och Ingrid
Thomasson, naturvårdsenheten, Leon Hansson, Johan Lundberg, Louise Hoffman Borgö, Marie-Louise
Hellqvist, Elin Sander och Johan Gråberg, enheten för samhälle och kulturmiljö, Annika Broms, Markus
Ekeroth, Rolf Gydemo, Peter Landergren, Ulf Lavergren, Andreas Pettersson, Lena Kulander och Sofia
Scholler, miljö- och vattenenheten deltagit.
Peter Molin
Länsråd

Unni Karlsson
Handläggare

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för Länsstyrelsens yttrande.
Riksintresset yrkesfisket och Herrviks hamn
Riksintresse för yrkesfisket beskrivs både i planförslaget (kap 2 s. 45) och i kap 3 på s. 71 i
utställningshandlingen. Där framgår det med tydlighet att yrkesfiskets intressen samt riksintresset Herrviks
hamn ska beaktas och skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens verksamhet vid
kommande detaljplaneläggning och bygglovprövning. Vidare anges att Sjöfartsverkets synpunkter ska
beaktas vid fortsatt planläggning och bygglovprövning (s. 44). Regionen anser därmed att den fördjupade
översiktsplanen tillgodoser riksintresset för yrkesfisket. Regionen vill även framhålla att en kommande
havsplanering ytterligare kommer att belysa frågan rörande riksintresset för yrkesfisket och utpekade
hamnar.
Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken
Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att i granskningsyttrande över översiktsplan för Gotlands
kommun, Bygg Gotland 2025 den 29 mars 2010, bedömde Länsstyrelsen att den vindkraftutbyggnad som
skisseras i planen kommer att leda till ett påtagligt inslag i landskapsbilden och att förändringen på sikt kan
leda till en påtaglig skada på riksintresseområdet Gotland. Regionen gör för närvarande inga nya
ställningstaganden angående utpekade vindbruksområden som gjorts i ÖP Bygg Gotland. En eventuell
översyn av dessa områden får ske i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Texten på s 86-87 uppdateras utifrån de nu gällande miljökvalitetsnormerna. Bedömningen på s 128 i
MKB revideras också som följd av detta.
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Vatten och avlopp
Förtydliganden gällande vatten- och avloppslösningar görs i planhandlingen, både i planförslaget med
förtydliganden gällande riktlinjer för Samfällt VA på s. 19 samt under respektive bebyggelseområde.

Ras, skred och erosion
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör samma bedömning som länsstyrelsen att risken för ras, skred och
erosion är liten inom planområdet. I planhandlingen hänvisas till det för regionen tillgängligt
planeringsunderlag rörande dessa frågor. Här finns behov av ett bättre planeringsunderlag. En
kunskapsbank kring erosionsrisker med bedömningar från SGI och då särskilt längs Gotlands västra kust
efterlyses av regionen.
Översvämning
Lågpunktskarteringen och Plan_PM utgör ett bra planeringsunderlag för kommande planering och
bygglovprövning. Detta bör finnas tillgängligt för alla handläggare. Vid respektive bebyggelseområde som
kan beröras av översvämning uppmärksammas detta i beskrivningen av området. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planhandlingen.

LIS-områden
På s. 67 för LIS-område Katthammarsvik inarbetas följande stycke i texten för att ytterligare understryka
vad kommande detaljplaneprocesser kommer att innebära: Av detaljplaneprocessen ska framgå hur
föreslagen utveckling långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter och/eller utökat underlag för
befintlig service på landsbygden, exempelvis beskrivning av arbetstillfällen, turismnäring, underlag för
lokal service, konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter,
samt bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling.
Samma skrivning finns redan för LIS-området i Herrvik.
Länsstyrelsen bedömer resonemanget för de två delområden som tillfredställande för Herrviks hamn men
upplever att dokumentet kan tydliggöras ytterligare genom ett kompletterande kartmaterial. Regionen
anser att det i detta skede inte finns skäl till att ytterligare specificera delområdena. Detta sker i ev
kommande detaljplaneprocesser. I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av
ett tydliggörande av begreppet ”ändamålsenligt bruk” som lämpligt nyttjande för områdets fiskebodar, och
att detta saknas även i utställningsförslaget. Om strandbodar/fiskebodar omvandlas till fritidsboenden kan
det ge upphov till starka konflikter med yrkesfisket. Byggnadsnämnden antog Riktlinjer för fiskelägen
BN2013-11-13 §251 där det tydliggörs hur regionen bedömer utveckling inom Gotlands fiskelägen. En
hänvisning till dessa riktlinjer läggs till i texten på s. 68 under rubriken Utveckling av Kattviken och
småbåtshamnen samt på s. 46. I planförslaget föreslås i likhet med riktlinjerna inte en omvandling av
fiskebodar till bostadsändamål. Länsstyrelsen anser även att tydliggörande krävs för begreppen
”komplettering av hamnverksamhet med inriktning på småföretagande” samt ”utveckling av hamnverksamheten”. En
komplettering av hamnverksamhet med inriktning på småföretagande samt en utveckling av
hamnverksamheten skulle kunna innebära försäljning av fisk, hantverk eller fisketurer eller annan maritim
uthyrningsverksamhet i samklang med pågående hamnverksamhet. Detta förtydligas i handlingen och
därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planen.
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Förorenad mark/miljöstörande verksamhet
Även ett förtydligande kring potentiella föroreningar i hamnen lyfts både i kap 3 avsnitt Hälsa och
säkerhet och läggs till under rubriken Miljöfarlig verksamhet på s. 88, under rubriken Förorenad mark på
s. 89 läggs hamnar till under uppräkningen av de mer miljöfarliga industrierna, samt en hänvisning till
detta i texten om Herrviksområdet på s. 42. Rutinerna för hantering av potentiellt förorenad mark är inte
alltid tillfredsställande inom regionen. Det finns fog för en viss kritik för hur rutinerna fungerar och detta
är ett utvecklingsområde regionen bör se över.
Bebyggelseområden
Område 1
Texten ”Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli
stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.” läggs till i beskrivningen av bebyggelseområdet på s.
30. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 2
Texten ”Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli
stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.” läggs till i beskrivningen av bebyggelseområdet på s.
31. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 4
Områdena är schematiskt utlagda på plankartan och avses inte att tolkas som exakta gränser för möjlig
exploatering. Vid faktiska planansökningar får avgöras vilken exploateringsgrad som är möjlig. Alvarmark
är en särskilt skyddsvärd naturtyp som ska skyddas vid exploatering. I dagsläget är utbyggnad av VA inom
området genomfört och möjlighet finns att koppla ny bebyggelse till VA-aktörens ledningsnät, vilket
innebär vatten från regionens anläggning i Herrvik samt aktörens avloppsanläggning vid Skags. Riktlinjer
för samfällt VA beskrivs nu på s 19 i planhandlingen. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planen.
Område 5
Området har höga naturvärden och ligger i direkt anslutning till område utpekat som nyckelbiotop. En
exploatering av området kan påverka naturvärdena negativt. Området ligger i anslutning till mark där
vatten kan ansamlas vid större regn, Hajmmyr. På grund av detta i kombination med den skyddsvärda
miljön - gles tallskog på sand - ställer sig Länsstyrelsen fortsatt tveksam till förslaget och anser att området
bör utgå som bebyggelseområde.
I utställningsskedet har nu länsstyrelsens ytterligare skärpt sin skrivning angående bebyggelseområdet
varför regionen har beslutat att stryka området ur planförslaget. Den ytan som kvarstår som möjlig att
exploatera anses inte innebära en sådan möjlighet till bebyggelseutveckling som i anslutning till befintlig
bebyggelse runt kyrkan i Gammelgarn att den skulle motivera ett utpekat bebyggelseområde. Området
betecknas därmed som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
med möjlighet till enstaka ny bebyggelse i enlighet med riktlinjer för bebyggelse och bygglov samt de
övergripande riktlinjerna som uttrycks i planförslaget. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda.
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Område 7
”kulturvärden” läggs till i texten i sista meningen på s. 36 vilken då lyder: Arkeologisk undersökning krävs
liksom en naturvärdesinventering för att säkerställa att placering av tillkommande bebyggelse tar hänsyn
till de natur- och kulturvärden som kan finnas i skogen. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 8
Länsstyrelsen anger i sitt utlåtande att det är av vikt att spara en eller flera gröna passager genom området
anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför allt äldre träd samt
övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och djurlivet. Detta
tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s. 37. Därmed anses yttrandet tillgodosett.
Område 9
Skogsstyrelsen anger vikten av naturinventeringar vid nyetablering i skogsmark. För detta finns rutiner vid
en ev. kommande detaljplanering i och med behovsbedömningen. Yttrandet anses därmed tillgodosett.

Område 10
Enligt lågpunktskarteringen finns delvis sammanhängande ytor där vatten kan bli stående inom det
föreslagna bebyggelseområdet. Området berörs också delvis av flödesvägar. Detta bör uppmärksammas
vid en eventuell exploatering. I beskrivningen för området läggs denna text till på s. 40 i planförslaget.

Område 11
Då detaljplanearbetet är i samrådsfas för närvarande och regionen inte med säkerhet kan säga hur utfallet
av planläggningen kommer att bli anser samhällsbyggnadsförvaltningen att pågående planarbeten inte ska
läggas ut på plankartan då den inom snar framtid riskerar att bli inaktuell. Detta gäller för hela
planområdet. I planeringsunderlaget visas istället en separat karta över just nu pågående detaljplaner under
en ny rubrik Befintliga och pågående detaljplaner 2017 på s. 95. Detta innebär att pågående planarbete
i Katthammarsvik tas bort från plankartan. Därmed anses yttrandet tillgodosett.

Område 12
I tidigare tillgängligt planeringsunderlag har det inte framkommit att lersammetslöpare har sitt
utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses länsstyrelsen yttrande tillgodosett i denna fas av planeringen
av område 12.
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Område 13
I planhandlingen under rubriken Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse läggs ”Vid exploatering av
området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage genom området med äldre träd
samt övergångszoner så som bryn, småvatten, etc. då det de kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet.” till i texten på s 48. Därmed anses länsstyrelsens synpunkt tillgodosett.
Område 14
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detta område blir en naturlig del av utvecklingen av
Herrviksområdet. De föreslagna riktlinjerna för ny bebyggelse samt föreslagna bebyggelse- och
bygglovriktlinjer möjliggör för en exploatering i samklang med områdets natur- och kulturvärden.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 15
Regionen är medveten om de höga naturvärdena i anslutning till området. Trots det är regionen positiv till
att pröva om än i liten skala möjligheten för bebyggelseutveckling inom området. Området är väl
avgränsat med hänsyn till värdena och en kraftigare exploatering torde ej vara framkomligt. En
detaljplaneläggning av området kan skydda höga värden och minska risken för olämpliga kompletteringar
framöver. Det bör finnas potential till ett mindre tillskott av en permanent befolkning, avståndet till
service i Ljugarn är inte allt för långt. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 16
Området avgränsas i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Yttrandet föranleder ändring av förslaget.
Område 16 för turismändamål sträcker sig enbart från Gartarveåns mynning österut. Övrig del av området
markeras som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en
eventuell planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare
utredning kring hur naturvärdena inom området ska hanteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en
planläggning utifrån de riktlinjer som planförslaget anger skulle kunna utgöra skäl för strandskyddsdispens.

Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
Förtydliganden och omdisponering av texten genomförs.
Texten under rubriken samt rubriken Komplettering i områden med värdefull landskapsbil omarbetas:
Komplettering i värdefulla kulturlandskap
Bebyggelsemönstret, spåren av ett tusenårigt brukande och utblickar över det öppna kulturlandskapet bör
beskrivas och analyseras innan bygglov för nylokalisering kan prövas. De kulturhistoriska och
upplevelsemässiga värdena kan i denna analys tydliggöras och syftet är att undvika negativ påverkan på
dessa värden.
s. 52 andra spalten tredje stycket, rubriken ändras från Komplettering i värdefulla kulturmiljöer till
Komplettering i värdefulla bebyggelsemiljöer
s. 52 andra spalten femte stycket flyttas till s. 19
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s. 53 Kartan Kärnområdets samlade värden förtydligas med redaktionella ändringar i teckenförklaringen så att
områdena motsvarar rubrikerna i texten på s. 52

FÖP Katthammarsvik 2025
Rekreationsområde Ojselhagen
I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande vad utpekandet
av rekreationsområden innebär i åtaganden. Detta saknas även i utställningsförslaget. Regionen har
besvarat frågan i samrådsredogörelsen men Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att införa detta
tydliggörande även i planförslaget. Detta förtydligas nu i handlingen på s. 69. Yttrandet anses därmed
tillgodosett.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Länsstyrelsen påpekar att delar av områdena IV – Haralds hage samt V – Ganne Lassar Kviar omfattar
alvarmark och därför, enligt planens övergripande riktlinjer, bör exploateras restriktivt. Delar av områdena
innehåller potentiellt höga naturvärden samt värden för friluftslivet utifrån det strandnära läget och de
oexploaterade, öppna markerna. I detaljplaneprocesserna utreds närmare vilken exploateringsgrad som är
möjlig utifrån platsernas förutsättningar med hänvisning till ovan nämnda värden. Yttrandet anses därmed
tillgodosett.

Område V Ganne Lassar Kviar
Länsstyrelsen menar att en exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av
alvarmark samt kalkgräsmark, naturtyper prioriterade för skydd inom EU samt att ny bebyggelse och
hävdande av tomtmark inom området skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden.
Denna del av området utgår därför från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

Miljökonsekvensbeskrivning
På sidan 133 görs tillägg i texten första spalten fjärde stycket under rubriken Ökad nederbörd rörande de i
långpunktskarteringen berörda föreslagna bebyggelseområdena där en ökad risk för översvämning
föreligger vid kraftiga skyfall.
Yttrandet föranleder att kumulativa effekter läggs till i miljökonsekvensbeskrivningen på s. 135
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att länsstyrelsens yttrande över begreppet bebyggelsemiljö är en
aning vagt. I MKB har ett medvetet redaktionellt grepp varit att undvika upprepningar i hög grad. Där av
hänvisas till planeringsunderlaget. Dock kan samhällsbyggnadsförvaltningen instämma i att det är
knapphändigt att enbart hänvisa till kartan på s. 118. I MKB läggs därför till en hänvisning till texten på s.
114 där värdet av det fysiska kulturarvet på Östergarnslandet beskrivs.
Därmed anses länsstyrelsens synpunkter tillgodosedda i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Förslagets koppling till miljökvalitetsmål
Som Länsstyrelsen påpekar är delar av kapitlet Miljökvalitetsmål inaktuellt då planhandlingen hänvisar till
bedömningar gjorda 2014. Som nämns i kapitlet görs nya bedömningar årligen, vilket innebär att
hänvisningar igen efter ett år blir inaktuella. Därför omarbetas texten på s. 122 så att enbart upplysning om
att det görs årlig uppföljning men ingen beskrivning av de senaste bedömningarna.

Klimatanpassning
Under respektive bebyggelseområde görs nu ett förtydligande att det där utifrån lågpunktskarteringen kan
finnas skäl till ytterligare utredningar eller åtgärder för att marken ska vara lämplig för bebyggelse.
Sidhänvisning under respektive bebyggelseområde redogörs ovan. Yttrandet anses med dessa ändringar
tillgodosett i planhandlingen.

Planeringsunderlag
Turismens utveckling
Länsstyrelsen anser att textstycket som rör insjöfisket med vissa exempel på fiskarter bör tas bort. Stycket
” De vanligaste typerna av fiske inom fisketurismen är insjöfiske efter gädda, abborre och gös, strömfiske
efter öring, röding och harr samt insjöfiske efter lax och öring” på s. 103 stryks ur handlingen. Därmed
tillgodoses Länsstyrelsens yttrande.

Övriga synpunkter
Klimat- och energieffektiv planering
En klimat- och energieffektiv planering har betydelse för att nå målet att Gotland ska vara en
världsledande ö-region som visar vägen till ekologisk hållbarhet. Boverket har fått ett regeringsuppdrag att
se över möjligheten för ett generellt undantag från kravet på bygglov för solcellspaneler och solfångare
vilket kan få betydelse för viljan hos fastighetsägare att installera detta på sina fastigheter. Regionen har i
dagsläget inte fattat något inriktningsbeslut rörande större solparker på Gotland. Solparker har en stor
inverkan på landskapsbilden varför ett ställningstagande till detta bör vara en fråga vid en eventuell
revidering av ÖP Bygg Gotland för att hitta lämpliga platser.

Formalia
På s. 52 förtydligas skrivningen rörande respektavstånd till fornlämningar efter Länsstyrelsens
rekommendation. Meningen lyder därmed: ”Ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämningar. Om
det finns fornlämningar i anslutning till exploateringsområde ska tillstånd för markingrepp enligt
kulturminneslagen sökas hos Länsstyrelsen. Fornlämningsområdets utbredning prövas vid varje enskilt fall
av Länsstyrelsen då till varje fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara det. Med
denna redaktionella ändring tillgodoses yttrandet i planhandlingen.
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#29 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-12-21
RS Remiss – Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har getts möjlighet att besvara remiss avseende fördjupad översiktsplan
för östergarnslandet och Katthammarsvik (RS 2015/184).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#30 Fortifikationsverket
2017-01-05
Hej,
Intressant att socialdemokraterna delar vår syn på att området vid Skags bör utvecklas. Intressant också att
området nu har möjlighet att kopplas på VA.
Att strandskydd utökats bör ej tas som ett argument att hindra utveckling av området.

1. I första hand föreslår FORTV att området tillsammans med Kirunabyn i enlighet med tidigare FÖP där
området utpekades som lämpligt för förtätning efter Dp.
Det nya förslaget lämnar området helt utan riktlinjer och vision för framtiden vilket är olyckligt.
Lämpligt vore att Kirunabyn förtätades och gavs utökade byggytor genom bestämmelser i Dp samt att VA
ordnas vilket nu är möjligt.
De föreslagna förtätning/nybyggnadsytorna saknar ju helt den attraktionskraft som Skags har med sitt
havsnära läge men också med närhet till infrastruktur och service.

2. I andra hand förslår FORTV att fastigheten Skags 1:2 ges möjlighet att utvecklas för turistnäring. Man
kunde på platsen erbjuda övernattning i två fd militära anläggningar samt ha information om Gotlands
kustförsvar. Detta skulle addera en intressant vinkling för turismen i området. Förslagsvis med Regionen
som ägare och huvudman.
Sammantaget ser FORTV planförslaget som alltför försiktigt. Genom att peka ut Skags som ett
utvecklingsområde kunde sedan detaljerna prövas i en Dp. En förtätning av befintliga attraktiva områden
bör vara prioriterat före att ianspråkta jungfruliga områden utan samma möjlighet till havsnära boende
med höga kvalitéer.
//KM
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Med vänlig hälsning
Karl-Martin Svärd
Fastighetsstrateg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
I FÖP Östergarn från 1995 anges för området möjligheter till förtätning av bebyggelsen. Under senare år
har nya hus uppförts i delen närmast Sandviken. I den västra delen av Skagsområdet som i FÖP 95 ansågs
lämplig för bebyggelseutveckling föreslås i utställningsförslaget som ett bebyggelseområde
(Bebyggelseområde 9), på grund av nya förutsättningar för en hållbar VA-lösning. Fastigheten Skags 1:2
ligger i sin helhet inom strandskyddat område, och till stora delar inom naturreservatet Gotlandskusten
mm. Bedömningen är att p g a av det utökade strandskyddet anses inte längre området som ett lämpligt
bebyggelseområde. Trots de två f d militära byggnaderna anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
fastigheten upplevs som oexploaterad. Region Gotland har inget intresse i att äga eller vara huvudman för
en turistanläggning med anknytning till kustförsvaret.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#31 DBWs Trädgårdsstyrelse Leif Aronson ordf.
2017-01-10
DBW Trädgårdsstyrelsen fick rubriken översiktsplan för yttrande.
Vi vill härmed meddela att vi inte kommer att lämna något yttrande eller några synpunkter på planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#32 Räddningstjänsten Region Gotland
2017-01-24
Yttrande angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Räddningstjänsten har ingen erinran i detta läge. Om vissa orter kommer att förtätas kommer vi att yttra
oss via detaljplanen för orten, t ex Katthammarsvik.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.
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#33 Socialförvaltningen
2017-01-30
Socialförvaltningen har mottagit ”Remiss – Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025” RS2015/184
Vi har inga synpunkter på förslaget.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#34 Lars Landström
2017-02-07
Remiss
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Översiktsplanen framstår som väl genomarbetad. En gedigen och balanserad text. Mina kommentarer
begränsar sig till planförslaget FÖP Katthammarsvik, sid. 62-66.
Område IV (Haralds hage)
* Område IV kantas av — och kommer i praktiken att ingå — i en 40-50 år gammal tidigare stadsplanerad
fritidsbebyggelse. I enlighet med vad som stadgas för den övergripande inriktningen för eventuellt
tillkommande bebyggelse bör en anpassning ske avseende tomtstorlek och byggnader ske avseende detta
väl avgränsade område.
— Existerande fritidstomter på vanligtvis drygt 1000 m2 bör ökas in i område IV. Vid kontakter med
lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter inte skulle läggas ut i dagens läge och att
fritidsägarna kunde komma in med förslag till en ytjustering av området (till 1500-2000 m2). Skall en
planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en samordning med och modernisering av
ytstorlekarna för övriga tomter göras.
Den nya bebyggelsen anpassas till den upphöjda häll- och skogsmiljön. Det innebär att det bör vara bebyggelse på
inte mer än en vånings höjd. De förhållandevis stora tomterna gör att detta inte innebär några problem
även vid åretruntboende. Husen kommer ju att vara anslutna till kommunalt VA.
Område VI (Vassmunds)
* Den för Östergarnsdalen viktiga avvattningskanalen som går genom område VI växer oavbrutet igen och
måste rensas och fördjupas. Det gör att fria ytor kring kanalen bör bibehållas. Ytstorleken mot vägen blir
därmed en chimär. Om det ej går att ansluta en kommande bebyggelse till kommunalt VA måste tomterna
göras relativt stora och risker för läckage mot kanalen beaktas. Tidigare har nybebyggelse i området
avslagits med hänsyn till strandavståndet. Stenar med slipskåror nära kanalen visar att den under
medeltiden använts som drivkälla.
Grogarnsvägen öster asfalteringen i Katthammarsvik
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* Grogarnsvägen öster asfalteringen i Katthammarsvik är idag en enskild väg utan styrande
vägsamfällighet. På sociotopkartan sid 62 anges att vägen används för promenader och cykling. Det är
korrekt, men den omfattande användningen har råkat ut för störningar de senaste somrarna.
Grogarnsberget — ett Natura 2000-område som blir allt populärare. Kombinationen av en 20-faldigt ökad
sommartrafik och en medveten begränsning av regionens grusdammbindning under denna tid har
resulterat i enorma dammoln vid torrperioder Dammoln som under 11/2-2 månader stör gående — ofta
med barnvagnar, cyklister och närboende (alla fönster och dörrar måste tidvis hållas stängda. Möbler
beläggs och tvätt kan ej hängas ut).
— Oavsett hur en ökad bebyggelse ordnas längs Grogarnsvägen kommer en asfaltering eller en anständig väghållning också
under somrarna att erfordras.
Uppsala den 4 februari 2017
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Område IV Haralds hage
En exploatering enligt planförslaget kräver en ändring av gällande detaljplan för området. Då kan det även
vara naturligt att se över huruvida de befintliga tomterna vid Haralds hage ska ingå i den nya detaljplanen
för att på bästa sätt reglera tomstorlekar, siktvyer och infrastruktur. I detaljplaneprocessen hanteras även
frågan om våningsplan och volymer.
Område VI (Vassmunds)
Exakta ytor för möjlig komplettering av ny bebyggelse inom området hanteras genom förhandsbesked och
bygglov utifrån de riktlinjer för bebyggelse och bygglov som presenteras i planförslaget, där även
vattendragets utbredning, plushöjd över havet och strandskyddet är av stor betydelse för att hitta en
lämplig lokalisering. Även förutsättningarna för en hållbar VA-lösning är av grundläggande betydelse för i
vilken utsträckning ny bebyggelse är möjlig att uppföra inom kompletteringsområdet.
Grogarnsvägen
Grogarnsvägen är en enskild väg. Det innebär att regionen inte har ansvar för skötsel av vägen.
Vägförening som inkluderar ett ev nytt bebyggelseområde får lösa väghållningen gemensamt. Även detta
kan regleras i detaljplan.

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#35 Iwan och Marita Wöldern
2017-02-08
Ärende: fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Ärendets diarienummer: RS 2015/184
Undertecknade ägare till fastigheten Rommunds 1:33, Sjaustru 835, Katthammarsvik vill påpeka följande
då det gäller olämpligheten av att området ska användas för exploatering för turiständamål 16-17.
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Område 16 är Gammelgarn Gartarve (Sjaustru).
1. Vilken campingverksamhet pågår? Skyltar finns uppsatta av Länsstyrelsen att camping är förbjuden
inom del av området.
2. Vi motsätter oss därför att området etableras för campingverksamhet bland annat för att det råder akut
vattenbrist i området.
3. Gartarveån är lek- och uppfödningsplats för havsöring och måste skyddas.
4. Vägföreningen Skogsände ansvarar för underhåll av vägen till de fastigheter som finns inom området.
5. Bygglov har nekats i området på grund av förekomsten av unika lavar.
6. Ett naturskönt markområde exploateras och blir totalförstört.
7. Detta förslag fanns redan på 70-talet men avslogs.
Visby 2017-02-08
Iwan och Marita Wöldern
Bifogar förteckning över de fastighetsägare som är betalande delägare i Skogsände samfällighet. Bilagan
finns i ärendepärmen på regionstyrelseförvaltningen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#36 Eva och Jonas Forssbeck
2017-02-14
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik – Bebyggelseområde IV
Haralds Hage
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning ”En påtaglig skada på
ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare icke ianspråktagna
landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som avviker från det
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traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende (avvikande
utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala kriterierna i en
bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV (Haralds Hage)
för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½ plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
exempel bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser vi ändå med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:
-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½ plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
skrytbyggen såsom skett i Ljugarn. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer
görs utifrån landskapets skala”, och då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½ plan. Var finner ni att det är
traditionellt med radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?

-

Placering som avviker mot det vanliga. Markerat område ger möjlighet till exploatering med 2
längsgående kvarter med mellanliggande ny väg i och med att markerat område sträcker sig från
Grogarnsvägen in till tomtgräns för befintlig fritidshusbebyggelse.

I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Den texten står i direkt konflikt med vad som står under område IV och V. Vi
har svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas) kan uppfattas som samlad bebyggelse.
Dessutom ser vi med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och V
kvarstår då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen. Målbilden som
Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar vi att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny viss friliggande bebyggelse får endast ske utmed Grogarnsvägen samt i dess närhet, med
maxmått ca 40 m från ny byggnad till vägmitt.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse får endast ske i enlighet med klassisk Gotlandsarkitektur.

-

Ny bebyggelse får endast utföras såsom fritidshus.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om skog avverkas kommer resten fällas av
höststormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.
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Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden mycket blommor och örter såsom ramslök. Skogen och den del av alvaret
som ligger närmast skogen ger också förutsättningar till den ängsmark och lummighet som finns inne i det
fritidshusområde som ligger innanför skogspartiet. Enligt sociotopkarteringen är det också viktigt att
lämna en buffertzon av träd även med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar
Eva och Jonas Forssbeck
Haralds Hage

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflyttning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området, därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att fritidshusbebyggelse inte bör
förespråkas inom bebyggelseområdena. Området är möjligt att ansluta till kommunalt VA, detta är en
förutsättning för exploatering. Huruvida befintlig bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA blir en fråga
för senare bedömning under detaljplaneskedet.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#37 Sven och Lillemor Norberg
2017-02-14
Ärende RS2015/184
Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
Synpunkterna begränsar sig till det nytillkomna området för turismändamål,
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16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
Vid den workshop om eventuella LIS-områden på Östergarnslandet som genomfördes i november 2014
var Regionens förslag att bilda ett LIS-område i Sjaustru. Det främsta argumentet för detta var
uppenbarligen att Regionen äger det föreslagna markområdet. Den arbetsgrupp som diskuterade förslaget
kom fram till att ett LIS-område här skulle vara negativt ur flera synpunkter. Området har stora
naturvärden och borde snarare skyddas än exploateras. Det är viktigt att de faktorer som gör
Östergarnslandet så attraktivt inte spolieras genom att strandskyddade områden görs otillgängliga för
allmänheten.
Det var därför något förvånande att se att området i det utställda planförslaget utpekas som ett område för
turismändamål. Eftersom området ligger inom strandskyddet och att en sådan utveckling förutsätter
dispens från detta, så är det svårt att se vad som skiljer det från ett LIS-område.
Om ett markområde enligt en fastställd plan får användas för olika former av kommersiell verksamhet så
ökar naturligtvis marknadsvärdet och man kan få ut ett högre pris vid försäljning. Vi vill dock inte tro att
det kan vara motivet till formuleringarna i förslaget till fördjupad översiktsplan.
12 000 kvadratmeter av området arrenderas idag av Förbundsområde Gotland, tidigare Gotlands
polisförening. Föreningen använder området för en begränsad campingverksamhet för sina medlemmar.
Det rör sig alltså inte om någon kommersiell campingverksamhet som man kan förledas att tro utifrån
skrivningen i planförslaget. Arrendatorn har, märkligt nog, fått dispens från strandskyddet för att ha
campingverksamhet cirka 80 m från stranden i ett område som har 300 meters strandskydd. Det argument
som brukar användas i sådana här sammanhang, det vill säga att marken skall vara tillgänglig för det rörliga
friluftslivet, tycks inte vara giltigt här.
Det här området har i praktiken dubbelt strandskydd, dels 300 m från stranden och dels 100 m kring
Gartarveån. Ån är en viktig reproduktionsplats för havsöring och mycket känslig för föroreningar.
Sjaustrustranden är en populär badplats. Vackra sommardagar kommer det många bilburna besökare och
det blir då problem med parkering. Många ställer bilen på gräsytorna på Gartarve samfällighet med mer
eller mindre allvarliga markskador som följd. Det vore därför bra om Regionen på sin fastighet Gartarve
1:33 kunde ordna en enkel ändamålsenlig parkeringsplats av erforderlig storlek.
Under 1970- och 1980-talen var delar av samfälligheten Gartarve populära för så kallad vild camping.
Detta stävjades genom att länsstyrelsen 1990-03-26 beslutade om ett särskilt strandskyddsområde för att
göra det tillgängligt för bad och friluftsliv.
Det faktum att Område 16 ägs av Region Gotland och att det redan finns en dispens från strandskyddet
för en begränsad intern campingverksamhet kan inte vara skäl nog för att kommersialisera området och
göra det otillgängligt för andra än campare.
Vi tycker att det är slöseri med resurser att detaljplanera ett område som rimligtvis aldrig kommer att
kunna exploateras.
Med hänvisning till ovanstående motsätter vi oss att Region Gotland avsätter område 16. Gammelgarn Gartarve
(Sjaustru) för turismändamål. Vi vill att området tas bort från planförslaget.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning. Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#38 Fredrik Lindahl
2017-02-15
Angående FÖP Östergarnslandet.
Jag anser att ett område på fastigheten Gammelgarn Davide 1:70 (Gammelgarn Davide 237, 623 67
Katthammarsvik) har förutsättningar för en Detaljplan och är lämpligt för bebyggelse.
Området utgörs av ett skogsparti i västra delen av Davide 1:70. På angränsande område i väster finns idag
fritidsfastigheter och obebyggd mark. Detta område föreslås i FÖP Östergarnslandet lämpligt för
bebyggelse. Skapas en detaljplan för området på Davide 1:70, enligt bifogade kartskiss, erhålles en större
mängd av sammanhållen bebyggelse med gemensam tillfart från väg 559 och bättre utnyttjande av den
nyligen utbyggda VA-lösningen i området. Det här föreslagna området på Davide 1:70 utgör ca 4 hektar
och med en detaljplan skulle ca 16 fritidsfastigheter kunna bildas. En sådan detaljplan skulle gynna
Östergarnslandet genom ökad aktivitet inom byggnad och handel samt rent allmänt stimulera
fritidsboendet därstädes.
2017-02-15
Fredrik Lindahl
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter!
Det föreslagna området ligger i direkt anslutning till bebyggelseområde 4 i planförslaget. I planförslaget
anses området väster om vägen som mest lämplig för lokalisering av ett större antal av ny bebyggelse
utifrån de övergripande riktlinjerna, de bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som föreslås samt
naturvärdena på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till initiativet att påbörja en
utveckling av denna del av Östergarnslandet. Sannolikt är dock ett tillskott på 16 st fritidshustomter en för
kraftig exploatering på östra sidan om vägen då markförutsättningarna och naturtyperna varierar. En viss
bebyggelse kan ändå visa sig vara lämplig i anslutning till befintlig väg även på östra sidan av vägen. Detta
får avgöras i den ansökan om planbesked som inlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen. De utpekade
områdena är schematiskt utlagda på plankartan och de exakta gränserna för möjlig exploatering får
avgöras i detaljplaneprocessen. Yttrandet föranleder därför ingen ändring av förslaget.

#39 Uppsala Universitet
2017-02-15
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 (RS2015/184)
Uppsala Universitet har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerad remiss.
Universitetet avstår från att lämna yttrande.
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad prorektor i närvaro av
universitetsdirektör Katarina Bjelke, efter föredragning av biträdande kanslichef Björn Gembert. Närvaro
därutöver var Uppsala studentkårs ordförande Daniel Simmons.
Anders Malmberg Björn Gembert
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#40 Siw Jacobsson
2017-02-20
Diarienummer:
RS2015/184: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Klagande: Siw Jacobsson
Fastighet: Gutenviks 1:49
Ärende:
Område III (Gutenviks). Jag motsätter mig planerna på storskalig exploatering av området som omfattas
av äldre ängs- och hagkaraktär med höga naturvärden och stor artrikedom. Den obebyggda marken invid
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och mellan bebyggelsestråken ska behållas som ett sammanhållande naturområde utan att styckas upp av
ny infrastruktur och bebyggelse. Grönområdenas värde för landskapsbild och ekologi ökar nämligen ju
större kilarna är. Små, uppstyckade naturområden försvårar för fåglar och djur att röra sig i landskapet.
Det blir därtill betydligt svårare för växter att sprida sig när hagmarker, som var och ett erbjuder bra
levnadsbetingelser, är skilda åt av tät bostadsbebyggelse. En storskalig exploatering av Gutenviks innebär
även att dess särskilda kvalitet som lugnt och tyst område försvinner helt med nära avstånd till bullerkällor
såsom tät bebyggelse och vägar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ditt yttrande!
I beskrivning av område III står det att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären
beaktas. Vid planläggning bör även bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det
är en fördel om möjligheten att röra sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell
exploatering.” Vid en eventuell detaljplaneläggning ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer.
Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget. Yttrande föranleder inga ändringar av förslaget.

#41 Stefan Möllerberg
2017-02-20
Yttrande och kommentarer på översiktsplanen Dnr. R52015/184
Jag heter Stefan Möllerberg och äger fastigheten Skogby 1316 Sjaustru ,Gammelgarn som vi köpte 1987,då
fanns 2 bofasta och kanske 15-20 fritidshus.
Jag är stark sakägare: då vårt vatten kommer från kärr och deltat av Gartarveån.
Allt som sker ovanför eller bredvid 055 påverkar vårt dricksvatten, som idag år brunt men tjänlig med
anmärkning, brunt och smak av kärr.
Under dessa 30 år har det skett en mycket stark utveckling och byggnation.
Jag räknade hus från korsningen Svartdalsvägen/Sjaustruvägen till Folhammar i Ljugarn till numera c:a 21
bofasta och va 80 fritidshus efter väg och kust. (inte hus längre in i skogen.)
Jag har under alla år ringt om anslutning av VA och fått svar att Sjaustru ligger inom prioriterat område
(Riksintresse och tunt markskikt inom sårbarhetsområde röd). Tyvärr har inte Kommun ställt upp med
vägar, säkra gångleder eller med vatten och avlopp, det ända som skett är att vi fått in fiber som är jättebra
(privat initiativ), då fler kan arbeta hemifrån.
Kommun har däremot beviljat ett stort antal bygglov på åkrar, i närhet av Gartarveåns tillflöde se sid 108
och annan känslig miljö och biotopkänslig miljö, beviljat kalhuggning av gammal biotop skyddad skog i
strandskyddat område. De flesta har grävda brunnar som är grunda med brunt vatten, borrade brunnar
har godkänts med gränsfall på tjänligt med anmärkning med höga värden av Nitrit det står bla att vattnet bör
inte ges till barn under l år
Undrar om man talar om detta när man hyr ut sina hus?
Hur påverkas detta med en större utbyggnad?
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Flera har fått in saltvatten på sommaren i sina borrade brunnar.
Detta innebär att de med brunt vatten har installerat salt renare och den ökade saltvatteninträngningen i de
borrade gör att grundvattnet sakta men säkert blir saltare.
Kommun MÅSTE ha kontroll på Vattenkvaliteten och se hur vattentillgången är på lite längre sikt. Nu
kör man vatten i tank till nybyggda hus med nya bygglov?
I vår brunn har vattennivån sjunkit med 1 m de sista 2 åren, kommun säger '"vi får hoppas på snö och
mycket regn". ??? Samhällsansvar ?
KOMMUN måste ta sitt ansvar och bygga ut Va innan det blir total katastrof. Jag förstår inte argumenten
att överlåta ett samhälleligt ansvar på privat händer. Samtidigt är hela området Riksintresse enl MB kap 34, sårbarhetsområde röd, detta borde innebära, starka begränsningar på var och hur man bygger långsiktigt
och hållbarhet.
Kommun borde lägga ett totalt Bygglovförbud tills man löst Va frågan.
Om man bygger ihop saltvattenverket i Herrvik och ansluter till Ljugarn så kan inte detta bli någon
ekonomisk belastning för kommun.
Om man ansluter våra 100 hus med husen i Grynge, så borde VA taxan tom bli mycket lönsamt. Då kan
dessutom reningsverket gå för fullt hela året dygnet om. Kan man samtidigt bygga en gång/cykelväg på
ledningen, så borde detta vara Bingo.
Jag vill även kommentera och påpeka fel i utredningsmaterialet, vi är inte emot att man bygger och
utvecklar Östergarnslandet, med framförallt Bofasta med barnfamiljer.
Betr. Kommuns LIS område nr 16, så år det kanske det mest olämpliga i hela ÖP.
1. Området ligger inom dubbla strandskyddsområden enl. MB 7 kap 18
2. Vattenskyddsområde Gartarveån. Se sid 108
3. Strandängarna nedanför har förbud mot camping.
4. Marken inom sårbarhetsområde röd.
5. Ligger flera våtmarker inom området, som borde restaureras först av allt, så att Gartarveån kan överleva
långsiktigt. I somras var det stopp i utflödet, vi har inte sett detta tidigare under våra 30 år.
Det finns ingen allmän camping idag. som kommun tror.
När Gotlands polis kamratförening 1987 ville köpa loss hela sin tomt som de arrenderat sen lång tid
tillbaka och ville bygga en stugby så fick de ett nej från Kommun.
De arrenderade då en mycket mindre tomt men med ett litet antal gästplatser för poliser bosatta på
Gotland, skälen var:
Gartarveån ,känsliga miljön (strandängarna) tunna markskiktet (grävd brunn+ infiltration) samt inom
Strandskyddsområde
Det ända skälet nu, är att kommun äger marken, och vill tjäna pengar på en exploatering och tror de att de
kan göra som de vill och strunta i MB.
Jag anser sålunda att KOMMUN
1. Bygg ut infrastrukturen först.
2. Gång och cykelväg mellan Grynge och Ljugarn.
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3. Bygg ut Vatten och avlopp och anslut idag bef. hus och tomter på en gång.
4. Flytta bort LIS till mer lämplig mark ,bort från strandskydd och å, med utbyggd VA och avlopp
som då kan anslutas utan att förstöra miljön.
Då har kommun följt MB 12 kap 6§ ,MB kap 3-4,1:431 Skap 9§, strandskydd enl Naturvårdsverket, samt
förbättrat miljön, och då kan man även utveckla denna del av Östergarnslandet till en bra boendemiljöer i
första hand till, fastboende som ger intäkter hela året.
Hälsningar
Stefan Möllerberg fastighet Skogby :36 Sjaustru Gammelgarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Området föreslås i planförslaget inte som ett LIS-område utan som ett
område för utveckling av turismändamål. För närvarande finns inte denna del av Gotland med i VAplanen för utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde därför är inte heller en utbyggnad av gång- och
cykelväg längs ledningsdragningen mellan Grynge och Ljugarn aktuell. Vid planläggning kommer krav att
ställas kring en hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#42 Anders Nahlbom och Li Cardell
2017-02-20
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet
Den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet är ett mycket ambitiöst utredningsarbete som vi
hoppas kommer att efterlevas vid kommande utveckling av både bostäder och turism.
Vi kan konstatera att sedan samrådet för ett par år sedan har FÖPen utökats med bebyggelseområden där
det blivit mer uttalat att prövning av ny bebyggelse ska ske genom framtagande av detaljplan. Vi tror att
det är bra att dessa utvecklingsmöjligheter tillskapas för nuvarande markägare och befintligt näringsliv om
det kan ske i så kontrollerade former som ni beskriver i texten. Planförslaget pekar dessutom ut ett antal
kompletteringsområden som inte redovisats tidigare och där avsikten är att det där ska vara möjligt med
enstaka bebyggelse utifrån föreslagna riktlinjer vilket vi generellt är positiva till.
Det är dock mycket viktigt att tillkommande bebyggelse inom dessa områden sker på ett sådant sätt att
Östergarnslandet bibehåller dagens känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
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Vi anser dock att bebyggelsekompletteringar i vissa fall även bör vara möjliga i anslutning till befintlig
bebyggelse på andra ställen på Östergarnslandet och att dessa kompletteringar inte huvudsakligen måste
ske inom de områden som utpekats som bebyggelseområden eller kompletteringsområden i planförslaget.
Ett skäl till detta är att flera markägare kan gynnas och inte endast de som råkar få ett bebyggelse- eller
kompletteringsområde inlagt på sin mark.
Riktlinjerna för ”kärnområden” och ”övrig mark” är mycket restriktivt skrivna. Vi tror att det finns många
lämpliga tomtplatser och möjliga kompletteringar av bebyggelsen även inom dessa områden utan att
Östergarnslandets känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet skadas. Med nuvarande skrivning kan
många markägare tro att det inte är möjligt att få några nya avstyckningar där och därför avstår från att
komma in med en förfrågan.
Bebyggelseområde 8
I likhet med flera av de föreslagna tillkommande bebyggelseområdena lokaliseras område 8 till ett av de
kvarvarande skogsområdena. Detta och andra skogsområden bör finnas kvar som orörda områden att
ströva i. Detta är dessutom en mycket trevlig blåbärsskog. Eftersom många tomtägare vill komma åt
morgon- och kvällssol blir det kanske inte så många träd kvar vid byggnation inom skogsområdena.
I redovisningen av kompletteringsområdena framgår att det inom dessa kan ske mindre
bebyggelsekompletteringar utan upprättande av detaljplan. Vi anser det lämpligt att kräva prövning genom
detaljplan även i dessa områden om kompletteringarna blir mer omfattande.
Avgränsningen av de föreslagna numrerade bebyggelseområdena anges vara schematiska och kommer att
preciseras vid detaljplaneläggningen. När det gäller de kompletteringsområden som redovisas i
planförslaget bör det anges att även dessa har en mycket schematisk avgränsning och att ställning till
bebyggelsekomplettering inom dessa också måste tas från fall till fall.
Vi anser att en justering/rättelse bör göras i nuvarande
planförslag innan antagande eftersom delar av vissa
föreslagna kompletteringsområden redan är
detaljplanelagda. Detta gäller tex inom
kompletteringsområdet vid Falhammars, där den södra
delen, inringat med blått på skissen här bredvid, är utlagt
som allmän plats i byggnadsplan från 1968. Det kan inte
vara planförfattarnas mening att områden som redan
säkerställts som grönområde i detaljplan nu skall omvandlas till bebyggelse.

Att föreslå ställplatser för husbilar (och kanske husvagn?) är ett bra förslag för att minska den ”vilda”
uppställning av dessa fordon som emellanåt förekommer.
Att förbättra möjligheterna att införa lokala trafikföreskrifter som förhindrar uppställning av husbilar
och/eller husvagnar i terrängen och framförallt utefter hela den attraktiva kuststräckan från Sjaustru till
Grogarnsberget är också ett mycket bra förslag.
Vänliga hälsningar
Anders Nahlbom och Li Cardell
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Ägare och boende på Falhammars 1:31, Falhammars 813, Östergarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för era synpunkter!
Inom kärnområdet som utgör en stor del utöver de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena
finns höga natur- och kulturvärden, dels i form av områden med olika typer av områdesskydd samt
riksintressen men det är också inom kärnområdet som jordbruksmarken som får EU-stöd ingår. Med
dessa förutsättningar krävs en större hänsyn och varsamhet men det kan finnas mark som lämpar sig för
bebyggelse vilket får prövas genom bygglov- eller detaljplaneprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och bygglov ger stöd för vidare
prövning även i områden utanför bebyggelse- och kompletteringsområden.
Område 8
I riktlinjerna för område 8 står det att om området exploateras är det viktigt att bibehålla en eller flera
gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför
allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet. Detta tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s 37. I en detaljplan är det även
möjligt att reglera vilka träd som får tas bort och vilka som ska stå kvar. Därmed anses yttrandet
tillgodosett.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer ändra på
arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Ett förtydligande om gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
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Kompletteringsområdet vid Falhammars
Det är korrekt att den delen av kompletteringsområdet som ni hänvisar till är en del av en detaljplan vilken
anger park, väg eller allmänt ändamål. Om ny bebyggelse skulle tillkomma där skulle det krävas en ändring
av den gällande detaljplanen. Efter ytterligare granskning av området anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att på grund av att området direkt angränsar till både campingplats och befintlig detaljplan behöver en
kommande exploatering av området ske genom detaljplaneläggning. En detaljplan kan ta ett helhetsgrepp
över flera frågor som behöver hanteras, exempelvis grönområden, tillfartsvägar, siktlinjer, vilka ytor som
inte ska exploateras m.m.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

#43 Benny Jacobsson, Lisa Dalgren, Birgitta Jacobsson
2017-02-20
Diarienummer RS2015/184
Hej!
Vi vill härmed lämna våra synpunkter angående exploatering av nya tomter och nya vägbyggen som är
planerade i Katthammarsvik och i närheten utav Gutenviks gård med fastighetsbeteckning Östergarn
Gutenviks 1:44, Östergarn Gutenviks 1:48, Östergarn Gutenviks 1:49.
Vi tycker det är mycket olämpligt med den planerade utbyggnaden av tomter så nära vårt sommarboende
och i ett närområde av vår släkts gård med en omfattande verksamhet. Det kan uppstå störande moment
vid vår/höstbruk då gödsel sprids för de nyplanerade tomterna och sedan kan alla de nya fastigheterna
störa den djurhållning gården har då stora delar av betesmarker är belägna intill det planerade tomtområdena. Då Gutenviks gård har en stor produktion av grönsaksodling medför det verksamhet stora
delar av dygnet som pågår året runt, verksamhet som flera familjer har som sin årsinkomst på. De tänkta
tomterna anser vi mycket olämpligt placerade i det här området kring nämnda fastigheter. Dessutom kan
det resultera i en psykosocial olägenhet och med långtgående effekt för nödvändig mental återhämtning.
Detta kan resultera i stark stress för de som bor och verkar på Gutenviks gård och inverka negativt på
deras arbete och leverne där och att få nödvändig vila. Ett så omfattande arbete med omstrukturering
påverkar oss alla och lämnar ingen oberörd.
Vi tycker även det är mycket olämpligt med tomter och den planerade dragningen utav vägen som skall gå
precis intill tomtgränsen till fastighet Östergarn Gutenviks 1:49. Denna väg kommer att gå enligt de
uppgifter vi fått precis intill tomtgränsen och störa det lugn denna fastighet har på den södra sidan med
buller och avgaser, vilket skulle medföra att värdet av denna fastighet skulle sjunka gentemot det den har
idag. Området som tänkts bebyggas nära fastighetsbeteckningar Östergarn Gutenviks 1:49 har mycket
vattensjukt område nästan myrmark och det skulle i så fall kunna innebära omfattande markbearbetning
som kan påverka hela området ikring negativt. Vi undrar också hur det blir med vatten och avlopp till de
tänkta tomterna då fastighetsbeteckning Östergarn Gutenviks 1:48 som blivit nekad att dra in detta i sitt
hus med hänvisning till att det inte kan anslutas några fler fastigheter till den kommunala
vatten/avloppsanläggningen, och att det råder mycket stor vattenbrist på hela Gotland.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. En möjlig förändring i ens närområde
väcker ofta oro över vad den ska komma att innebära. Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen
för Katthammarsvik är att öka möjligheten för inflyttning och till tätorten och för en ökad bofast
befolkning i området. Område III bedöms ha goda förutsättningar för att förtäta Katthammarsvik. I
riktlinjerna för området anges att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären beaktas.
Vid planläggning bör även bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det är en
fördel om möjligheten att röra sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell exploatering.” I
beskrivningen av området nämns även att det inom området kan finnas blöta och låga partier. Vid en
eventuell detaljplaneläggning ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer. Vidare anges att
anslutning till det kommunala VA-nätet är möjligt. Området kommer alltså att ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för Katthammarsvik. Den planerade upprustningen av det kommunala
avloppsreningsverket möjliggör detta liksom den genomförda utbyggnaden av vattenverket i Herrvik
vilket förser Katthammarsvik med dricksvatten.
I gällande detaljplan för området finns vägdragningen redan reglerad, den har dock inte blivit utbyggd. Vid
en ev exploatering och därmed en detaljplaneändring finns möjlighet att se över på vilket sätt vägdragning
till området ska ordnas.
Avstånd till pågående jordbruksverksamhet
Vid detaljplaneläggning får utredas på vilket sätt ny bebyggelse kan tillskapas i närheten till pågående
jordbruksverksamhet. Riktlinjer för avstånd till åkermark och djurhållning som nyligen antogs av miljöoch hälsoskyddsnämnden samt nu även av byggnadsnämnden ska följas vid planläggning och bygglov.
Dessa beskrivs i planhandlingen på s 88. I dessa riktlinjer framhålls bl a olika avstånd från hagar, stall och
åkermark, samt även att stor vikt ska tas till lantbrukens utvecklingspotential. Eventuella framtida
expansionsmöjligheter ska inte begränsas av ny bebyggelse. Hur stort ett sådant avstånd ska vara eller vilka
lantbruksföretag det kan handla om får utredas från fall till fall.
Vilken exploateringsgrad som är möjlig inom området utreds i detaljplaneskedet efter platsens
förutsättningar.
Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget och föranleder inga ändringar av förslaget.

#44 Familjerna Arne och Elisabeth Lantz och Cecilia Herzog
2017-02-24
Vi vill framföra följande synpunkter avseende Översiktsplanen:
1. De lokalt boende – och inte minst de fastboende i området - kommer alldeles för sent in i
processen för att kunna ha en reell påverkan på projektets utformning.
2. Att bebygga och förtäta med ”kostsamma” semesterboenden kan aldrig vara ett sätt att utveckla
bygden långsiktigt.
3. Miljöfrågan/hållbarhet och värdet som de öppna ytorna utmed hela Grogarnsvägen, med sitt
naturskydd och intressanta fågelliv och fiske utgör, påverkas negativt av byggnation och
eliminerar idén om utvecklad ekoturism.
4. Det är synd att man inte utnyttjar LIS-områdets funktion för att öka och vidga attraktionen av
outnyttjade glesbygdsområden, t ex ANGA.
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5. Utnyttjandet av befintliga turistboenden borde kunna öka väsentligt.
6. Vattenförsörjningen har sin begränsning. Finns kapacitet både till Verksamheter, privatboenden
och jordbruk?
7. Vi saknar en tydlig Målbild kring Översiktsplanen dvs Vad vill man åstadkomma? Vilka konkreta
målsättningar uppnår man med presenterade byggnadsplaner?
8. VISION: om 30 år är Gotland en ”skräpyta” (enligt artikel av Ekonomidoktor Kjell A.
Nordström) om man inte ser till en långsiktig, hållbar HELHET, dvs att man först möjliggör och
gynnar fastboende t ex genom hyreslägenheter och boende för barnfamiljer. Då krävs givetvis
utbyggd närservice, kommunikationer och infrastruktur. En tom ”spökstad” attraherar ingen och
säsongsboendena avhjälper inte en ”avfolkningsbygd”, se Ljugarn som ett misslyckande ur den
aspekten.
9. Vem vill semestra i en överexploaterad ”Östergarnsbygd”?

Med förhoppning om svar och återkoppling,
Familjerna Arne & Elisabeth Lantz, Tomase 1:26
och Cecilia Herzog, Östergarn-Hallvide 1:34
Grogarnsvägen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har följt plan- och bygglagens regler för samråd och
utställning. Utöver aktiviteter under samrådstiden och utställningen har även en sociotopkartering gjorts
för Katthammarsvik där personer djupintervjuats för att få ett planeringsunderlag med
vardagslivsperspektiv. Under samrådet hölls en workshop med elever från Kräklingbo skola. Det har även
hållits en LIS-workshop innan samrådet. Tjänstemän har också blivit inbjudna till Ardre sockenförening
samt haft möte med Nygarns Utveckling AB.
Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen för Katthammarsvik är att öka möjligheten för
inflyttning till tätorten och för en ökad bofast befolkning i området. Områdena IV och VI i anslutning till
Grogarnsvägen ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig bebyggelse i
tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En förtätning i
dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Utifrån de principer för utpekande av LIS-områden på Gotland som fastslagits i ÖP Bygg Gotland anser
samhällsbyggnadsförvaltningen inte att områden längs exempelvis Angakusten innehar de kvaliteter som
krävs för utpekande av LIS-område. I ÖP Bygg Gotland anges befintliga campingplatser, områden för
utpekade för turismändamål, de mindre kustsamhällena samt fd militär- och industriområden som fokus i
första hand bör inriktas mot. Under processen för framtagande för denna planhandling har därför Herrvik
samt Katthammarsvik funnits lämpliga för ett utpekande. Mer om hur processen och ställningstaganden
har gjorts finns beskrivet i planeringsunderlaget i kap 4 i planhandlingen.
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Vattentillgången är en avgörande fråga för hela Gotlands utveckling. En hållbar vattenförsörjning är en
förutsättning för att de föreslagna bebyggelseområdena ska kunna exploateras. Hur vattenfrågan för
respektive område kan lösas finns beskrivet i handlingen.
Målbilden för planområdet är bland annat att ge förutsättningar för en ökad fast befolkning, skapa
förutsättningar för en framtida levande landsbygd och därigenom förbättra möjligheterna för utvecklingen
mot en inomregional balans mellan stad och land. Viktiga led i detta är bl a tillkomsten av attraktiva
bostäder och boendemiljöer och en meningsfull fritid. Detta har också betydelse för bibehållande av
offentlig och privat service.
De övergripande riktlinjerna, de särskilda riktlinjerna för Kärnområde för upplevelse, bevarande och
skydd av pågående markanvändning samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna ger förutsättningar för att nå
målbilden i samklang med de höga natur- och kulturvärdena på Östergarnslandet.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#45 Kerstin Trädgårdh
2017-02-21
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Jag har stor förståelse för att Katthammarsvik bör få möjlighet till ny bebyggelse för att stärka samhället
som serviceort. Samtidigt är det viktigt att inte skada och störa den genuina naturen.
Område IV Haralds Hage samt VI Vassmunds.
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning:
”En påtaglig skada på ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare
icke ianspråktagna landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som
avviker från det traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende
(avvikande utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala
kriterierna i en bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV (Haralds Hage)
för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½ plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser jag ändå med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:
-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½ plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
”skrytbyggen”. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån
landskapets skala”. Då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½ plan. Vad är traditionellt med
radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?
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I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Den texten står i direkt konflikt med vad som står under område IV och VI.
Jag har svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas) kan uppfattas som samlad bebyggelse.
Dessutom ser jag med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och VI
kvarstår då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen. Målbilden som
Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar jag att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV och VI minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse ska ske i harmoni med omgivningen.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om en del av skogen avverkas kommer
resten fällas av stormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och
alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.

-

Om området IV kommer att bebyggas bör existerande fritidstomter på drygt 1000m2 ökas till
ca.1500m2.

Vid kontakt med lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter som 1000m2 inte skulle
läggas ut i dagens läge . Skall en planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en
samordning av befintliga och nya tomter göras.
Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden av växt och djurliv. Här finns ett mycket rikt fågelliv. Enligt
sociotopkarteringen är det viktigt att lämna en buffertzon av träd med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar
Kerstin Trägårdh
(Uppsala)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter!
Kompletteringsområde VI Vassmunds
Den hänvisning som du gör i texten är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturvården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Det
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gäller även för riksintresse för naturvården, vilka samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser representeras
inom det utpekade kompletteringsområdet. Samma bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande
över utställningsförslaget.
Område IV Harlads Hage
Det stämmer att området idag ingår i den äldre detaljplanen för Katthammarsvik från 1970-talet. I FÖP
Katthammarsvik föreslås ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål/verksamheter i
område III och IV som ett led i tätortsutvecklingen av Katthammarsvik. Om detta genomförs kommer en
ändring av nu gällande detaljplan att krävas. Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för
inflyttning och en ökning av den bofasta befolkningen i området. Området är möjligt att ansluta till
kommunalt VA, detta är en förutsättning för exploatering.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer samt vilka ytor som bör
lämnas obebyggda. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV för att genomföra
förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna söder och öster
om område IV också bör ingå i denna planläggning.
Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av bebyggelseutveckling som bör
kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad görs i senare skeden.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#46 Monica Lindahl
2017-02-21
Synpunkter på fördjupad översiktsplan Östergarnslandet (Område 16 Gartarve)
Angående den befintliga campingen vid Sjaustru bedrivs den i anslutning till den tomt som ägs av
Förbundsområde Gotland (tidigare Gotlands Polisförening) vid Gartarveån i Gammelgarn .Den
campingverksamheten är endast för deras medlemmar. Man kan väl inte kalla den kommersiell som det
framgår av förslaget?
Nedanför deras tomt och på region Gotlands mark öster om Gartarveån infördes campingförbud omkring
1990. Det området används i stor utsträckning för parkering idag för alla badande som badar på
Sjaustrustranden.
Med det strandskydd som är i förslaget verkar det mycket olämpligt att anlägga rörlig camping med tält
och husvagnar. Strandskyddet gäller upp till 300 meter från stranden samt 100 meter på vardera sidorna
om Gartarveån. Jag kan inte förstå hur "campingplatsen" ska kunna placeras inom detta kuperade
naturområde utan att hamna inom strandskyddet. Det viktigaste för Sjausterstranden är att ordna vettiga
parkeringsplatser för de badande som behöver ställa bilen på något lagligt ställe inom gångavstånd till
badstranden.
Det är viktigt att kontakta den vägförening som sköter och äger vägen som går genom området.
Monika Lindahl (Gammelgarn Gartarve 1:52)

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

47

Gammelgarn Gartarve 764 c
623 67 Katthammarsvik
Kopia skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Inom detaljplaneprocessen tas enligt plan- och bygglagen kontakt med alla
berörda sakägare, däribland vägföreningar.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#48 Ulla och Björn-Erik Lindblom
2017-02-22
Synpunkter FÖP Östergarnslandet
A
Bebyggelseområde 12
Vår fastighet Östergarn Hallgårds 1:35 omges av annan bebyggelse. Därför anser vi att fastigheten
Östergarn Hallgårds 1:35 uppfyller alla kriterier för att betraktas som kompletteringsområde. Denna
fastighet inrymmer ett 1 ha stort obebyggt område (f d lammhage) med tillgång till VA och fiber och kan
bebyggas när tillfartsväg anläggs.
Vi önskar alltså att norra delen av område 12 ska klassas som kompletteringsområde.
B
Bebyggelseområde 12 — 14
För att möjliggöra utveckling med nybyggnation här anser vi att bygglov för 1- 3 fastigheter inom
begränsat område inte bör förutsätta detaljplan. Som FÖP nu föreslår kommer nybebyggelse att hindras
för lång tid framöver eftersom många fastigheter förutsätts samverka för att åstadkomma detaljplan.
C
Bebyggelseområde 12
Östra delen av område 12 uppe på klinten i strandskogen anser vi bör sparas och ej exploateras. Området
är beläget klart utanför och ovanför byns bebyggelse och någon naturlig eller given kontakt med den, som
exempelvis väg, finns ej.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Gränserna för kompletteringsområdena
bebyggelseområdena ska inte läsas som exakta utan som, utifrån ett översiktligt perspektiv, en grov
lokalisering lämplig för ny bebyggelse. Områdena kan i kommande detaljplaneprocess eller
bygglovhanering visa sig vara lämpade att utökas eller minskas. På grund av landskapsbild, naturvärden
och behov av exempelvis gemensamhetsanläggningar så som vägar och var ledningar ska dras, anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att den bästa lösningen för områdenas bebyggelseutveckling är en
detaljplaneläggning. För att hitta lösningar för infrastrukturfrågor för flera markägare är det också lämpligt
med planläggning där dessa frågor hanteras. Flera markägare kan gemensamt söka planläggning och
därmed dela på plankostnaden. En detaljplaneläggning innebär också att markanvändningen kan styras så
att inte ett enstaka bygglov hindrar en mer från allmän synpunkt lämplig bebyggelsestruktur.
Under utställningen har länsstyrelsen tydliggjort att ny bebyggelse inom östra delen av område 12 inte
skulle kunna tillgodose riksintresset för naturvård, varför denna del av området utgår och ersätts med
Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Område 12 minskas och ersätts som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning enligt ovan.

#49 Per Östman
2017-02-22
Enligt förslag till bebyggelseutveckling i Herrviksområdet har man föreslagit bebyggelseområden nr : 13
samt ett kompletteringsområde. Med denna skrivelse vill jag och flera med mig försöka få möjligheten att
bygga på den östra sidan om de redan befintliga byggnaderna.
Det föreslagna kompletteringsområdet borde kunna sträcka sig även till den östra sidan av vägen, eller
föreslags vis lägga ett bebyggelseområde där. Marken på den östra sidan av vägen har samma beskaffenhet
som på den västra sidan, så föresättningarna att bygga på den östra sidan av vägen borde inte vara några
problem. På den östra sidan har det funnits bebyggelse men där endast grunden finns kvar.
Har under flera år försökt att få till byggnadslov på den östra sidan av vägen på Sande 1:8 men fått avslag
på grund av att det är mark av riksintresse. Samma mark som är på den västra sidan av vägen, men där
byggs det för fullt. ( har gått igenom natura 2000) Vid överklagan kommer det bara som svar att det inte
ska byggas på den östra sidan av vägen, är det verkligen motiverat för avslag?
Nu när man har lagt förslag på bebyggelseområde nr:12 & 14. Samt att det har byggts en
reningsanläggning precis intill den östra sidan av vägen, borde det vara rätt tillfälle att lägga in på
översiktsplanen ett bebyggelseområde eller kompletteringsområde på den östra sidan av den aktuella
vägen.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Området öster om vägen och den fastighet du
refererar till är ett till största delen ett oexploaterat område.
Tidigare ansökningar om förhandsbesked på fastigheten har fått avslag av byggnadsnämnden vilket
prövats av miljööverdomstolen. Detta indikerar starkt att platsen är en olämplig lokalisering för ny
bebyggelse. Ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen är den samma, området bör vara ett
kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning där eventuella
förhandsbesked och bygglov bör prövas utifrån de riktlinjer som gäller för den områdestypen. Yttrandet
föranleder ingen ändring av förslaget.

#50 Ruth Fomin Persson, Jan-Erik Persson, Maria och Niclas Renck, Lena George och Joakim Allenmark, Catarina
Olsson och Michael Wikinger, Yvonne och Bo Flyberg
Ändringsförslag avseende FÖP för Östergarnslandet 2025 utställning, med diarienummer RS
2015/184
I utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 med
ovanstående diarienummer kan vi se att vissa ändringar har gjorts jämfört med tidigare samrådsförslag.
Denna skrivelse avser en ändringen av området vid Kaupungs och Falhammars som gränsar till det
föreslagna bebyggelseområdet 8. I samrådsförslaget var detta område markerat som framtida
kärnområde(gul färg) men i utställningsförslaget har detta ändrats till kompletteringsområde(grå färg).
Detta område är relativt stort men våra invändningar mot denna ändring gäller specifikt ängen på
fastigheten Östergarn Falhammars 1:45 1 som gränsar till våra fastigheter(se karta sid.3)
Området är klassat som riksintresse enligt miljöbalken avseende natur- kultur- och rörligt friluftsliv.
Tidigare ansågs detta vara skäl nog för att ange området som kärnområde och särskilt skyddsvärt. I FÖP
utställning konstateras visserligen detta men att det för Östergarn Falhammars inte har visats att
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geologiska-sedimentära naturvärden finns (sid. 74 punkt 8) men att det på den öppna ängsmarken och i
vattendrag kan finnas flora och fauna som kan vara skyddsvärda riksintressen (sid. 78, Östergarn
Falhammars). Rörligt friluftsliv och kulturvärden som riksintressen för detta område nämns inte i FÖP,
vad vi kan se.
Oavsett detta vill vi lyfta fram och tydliggöra de mycket stora värden som den öppna ängsmarken på
Falhammars 1:45 1 har för oss kringboende och besökare:
Ängen är en integrerad men avgränsad del av det öppna odlings och kulturlandskapet som omger våra
fastigheter. Den är också den enda öppna kontaktytan mot dessa marker som till största delen består av
inhägnad betesmark och brukad åker. Ängen är därför mycket viktig för oss kringboende och den
intresserade allmänheten. Både som en visuell integration och kontakt med det öppna landskapet på
Falhammars men också som den enda kvarvarande öppna ytan i vårt närområde för rekreation,
friluftsaktiviteter och lekyta för våra familjer, våra barn och övriga besökare.
En exploatering av ängsmarken skulle medföra att ett öppet landskapsrum går förlorat och att områdets
karaktär förändras från "landsbygd" till "villaområde".
Vi vill också lyfta fram att Byggnadsnämnden på Gotland tidigare vid två tillfällen har prövat ansökningar
om förhandsbesked för bygglov inom fastigheten Falhammars 1:45 1 på den här berörda ängsmarken.
Dels ansökan BN 2012/615 och dels ansökan BN 2013/533. I båda fallen avslogs ansökningarna som
olämpliga kompletteringar i skyddsvärd miljö.
Samfällt önskar vi därför att den öppna ängen på Östergarn Falhammars 1:45 1 återförs till
kategorin kärnområde och inte anvisas som kompletteringsområde. Gärna med förtydligande
textkommentar t.ex. under Östergarn Falhammars på sidorna 74 och 78 i FÖP som tydliggör att det
förutom riksintressen enligt miljöbalken finns regionala och lokala värden som motiverar en sådan
klassning.
Avslutningsvis vill vi understryka att vi generellt är positivt inställda till det arbete som görs med FÖP
2025 och att vi välkomnar en varsam och resursförstärkande utveckling av Östergarnslandet om det görs
långsiktigt hållbart.
Bilagor: - Karta med markering av fastigheten Östergarn Falhammars 1:45 1 (sid. 3)
- kopior av e-post från berörda fastighetsägare som ansluter till denna skrivelse.
Med vänliga hälsningar
Ruth Fomin Persson
Jan-Erik Persson

Bifogade kopior av e-post från berörda fastighetsägare som ansluter till denna skrivelse återfinns i Region
Gotlands diarium.
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#51 komplettering till #50
Ändringsförslag avseende FÖP för Östergarnslandet 2025 utställning, med diarienummer RS
2015/184
I utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 med
ovanstående diarienummer kan vi se att vissa ändringar har gjorts jämfört med tidigare samrådsförslag.
Denna skrivelse avser en ändringen av området vid Kaupungs och Falhammars som gränsar till det
föreslagna bebyggelseområdet 8. I samrådsförslaget var detta område markerat som framtida kärnområde(
gul färg ) men i utställningsförslaget har detta ändrats till kompletteringsområde( grå ?arg). Detta område
är relativt stort men våra invändningar mot denna ändring gäller i denna skrivelse en liten del av Östergarn
Bengts 1:29 3 som gränsar till vår fastighet Falhammars 1:70( se karta sid.3 )
Vi anser att den lilla kilformade delen av betesmarken på Bengts 1:29 3 inte är nödvändig för en naturlig
komplettering av bebyggelse öster om detta lilla markområde. Däremot skulle det allvarligt kunna
inskränka vår utsikt mot det öppna landskapet söder och väster om vår fastighet. Vi önskar därför att det
förslagna kompletteringsområdet minskas något och som längst dras fram till det nordsydgående diket. Enligt vår bedömning är det kvarvarande kompletteringsområdet på Bengts 1:29 3;
öster om diket, stort nog för ett par bostadsfastigheter.
Med vänliga hälsningar
Ruth Fomin Persson
Jan-Erik Persson
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ert yttrande!
I samrådshandlingen pekades detta område ut som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Sedan samrådet har infrastrukturen av ett bärkraftigt vatten- och
avloppssystem byggts ut i området. Detta möjliggör för exploatering av områden som tidigare ej ansetts
lämpliga för bebyggelse då vatten och avlopp inte kunnat lösas på ett godtagbart sätt. Tidigare
förhandsbesked som ni refererar till i yttrandet har inte fått avslag på grund av riksintressena utan på
grund av möjligheten till VA-lösningar inte funnits. Länsstyrelsen har tidigare beslutat att ny bebyggelse
inom denna fastighet inte skulle skada riksintressena. I sitt utlåtande över utställningsförslaget har
Länsstyrelsen ingen erinran om föreslagna kompletteringsområden men påpekar dock att det kan finnas
risk att delar av kompletteringsområdet i Kaupungs vid skyfall kan få vatten stående. Detta bör tas hänsyn
till vid eventuell kommande exploatering.
Efter samrådet har ytterligare bearbetningar av bebyggelse- och bygglovriktlinjerna gjorts vilket innebär att
ny bebyggelse ska uppföras i samklang med natur- och kulturvärdena. De föreslagna bebyggelse- och
kompletteringsområdena är schematiskt utlagda på plankartan, exakta gränser för i vilken utsträckning
områdena kan exploateras får utredas i en eventuellt kommande detaljplaneprocess eller
bygglovförfarande.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#52 Gotlands Botaniska Förening, ordf. Jörgen Pettersson
Synpunkter från Gotlands Botaniska Förening på Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik 2025 (Dnr: RS2015/184)
Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tidigare insänt synpunkter i samband med
samrådet samt tagit del av det underlag som nu presenterats i FÖP. Till stor del följer våra synpunkter nu
de som redan framförts i samband med samrådet. GBF vill i detta sammanhang dock påpeka det
olämpliga i att nya områden presenteras utan att de beskrivs ur natursynpunkt. Eftersom tiden för
synpunkter begränsats från december 2016 till sista februari 2017 finns inga möjligheter för GBF att
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undersöka dessa nya områdens växtlighet och andra naturvärden. Detta är allvarligt ur en demokratisk
synvinkel.
GBFs synpunkter tar sin utgångspunkt i hur planen påverkar områdets flora och övrig natur. I planen
föreslås områden vilka kan tas i anspråk för bebyggelse. I en del fall har GBF översiktligt kontrollerat
dessa områdens status ur ett naturvärdesperspektiv. Vissa marker kan lämpa sig bättre för exploatering, i
andra bör vissa delar undantas, för en del bör de föreslagna placeringarna dras tillbaka från FÖP.

GBFs kriterier för bedömning av områdens lämplighet för exploatering
GBF anser att följande typer av marker skall undantas från exploatering:

1. alla naturskyddade områden (biotopskydd, naturreservat, Natura 2000)
2. områden av Riksintresse för Naturvård
3. områden med arter eller miljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv
4. miljöer föremål för Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram
5. områden med ett flertal rödlistade arter eller arter med skyddsstatus enligt Artskyddsförordningen
Enligt punkt 3 ovan finns flera habitat på Östergarnslandet, vilka alltid skall undantas från exploatering.
Det gäller främst de av EU prioriterade naturtyperna 6280 Alvar och 8240 Karsthällmarker. De ovan
nämnda prioriterade habitaten (tillsammans med 9010 Västlig taiga) rapporterades av Sverige till EU med
ogynnsam bevarandestatus i Boreal region hösten 2013. En exploatering i marker med dessa miljötyper
kommer att ytterligare försämra statusen för habitaten, vilket inte får ske om Sverige skall följa EUs
lagstadgade direktiv. Särskilt allvarlig är situationen för alvarmark, vilken på Gotland hotas av igenväxning,
upplag, ledningsgrävning, vindkraftetablering med vägar samt inte minst kalktäkter. En eventuell
exploatering för bebyggelse inom miljöer med de utpekade habitaten strider mot Sveriges åtaganden gentemot EU och risken finns att EU kräver att Sverige åtgärdar situationen. GBF förutsätter därför att all
mark med dessa habitat undantas från planens exploateringsområden. I FÖP (sidan 18) anges också alvar
som en miljö värd att skydda. Dock anges att endast ”Exploatering som riskerar att fragmentera större
sammanhängande alvarområden skall bedömas restriktivt.” Detta är inte tillräckligt om Sverige skall
uppfylla målen i EUs direktiv eftersom alvar på Gotland oftast består av mindre ytor utspridda i
landskapet. Alla dessa behöver skydd för att arealen alvar inte skall minska ytterligare.
Alla exploatörer bör istället använda redan påverkade delar av landskapet t.ex. skräpmarker i
åkerlandskapet, industrimark, kraftigt påverkade hyggen och annan mindre viktig mark för en naturlig
flora och fauna.
I det följande har GBF utgått från ovan anförda kriterier för att bedöma lämpligheten av
exploateringsområdenas placering utifrån platsens naturvärden.
För många av de tidigare föreslagna områdena repeterar GBF nu de synpunkter vi tidigare framfört, ibland
med ett visst förtydligande eller med komplettering av fakta.
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Bebyggelseområden
1. Kräklingbo Gurpe
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område. Notera
dock att den föreslagna markerade åsryggen utgörs av Ancylusgränsvallen genom området. Den kan därför
ha ett vetenskapligt värde för kommande geologiska undersökningar avseende detta stadium av Östersjön.
2. Kräklingbo Prästgården
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
3. Gammelgarn Gannarve–Änge
Längs båda sidor av vägen förekommer betesmarker. Det finns dock redan nu insprängda hus närmast
vägen. Eventuella mindre kompletteringar av bebyggelse får inte försvåra det fortsatta betet i området.
4. Davide Norra
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. I den södra delen består det av åker i de
norra av skog. Dessa skogar tycks, av flygbilder att döma, bestå av produktionsskog. Längst i norr mot
betesmarken verkar ett mindre skogsområde ha mer av naturlig karaktär. GBF kan acceptera detta område
förutsatt att en ändring sker i skrivelsen, nämligen att en naturinventering skall ingå (inte bör ingå) i
detaljplaneprocessen. Inga upplag, ingen körning eller liknande får vid exploateringen heller ske på de
närliggande betesmarkerna i nordost och norr. Det framgår tydligt av flygbilder att dessa består av alvar.
5. Gammelgarn Kyrkjuves–Rommunds
Området är numera obetat. Delvis består det av alvarmark, som utgör en fortsättning mot sydost av de
mer omfattande alvarmarkerna nordväst om körvägen. Närmare betesmarkerna österut ligger kaninbetade
sandmarker med arter som ofta förekommer på alvarmarker. Längre söderut finns två alvargläntor.
Alvarmarkerna förhindrar en exploatering av större delen av området. Norr om landsvägen kan möjligen
någon tomt få plats. Endast dungen i nordost närmast landsvägen kan i övrigt komma i fråga för
bebyggelse. I övrigt stryks detta område från bebyggelseområden.
Ovanstående text ingick i GBFs synpunkter 2015. I FÖP finns nu ett förtydligande att de centrala öppna
markerna inte skall bebyggas, men samtidigt anges att stenhus skall användas i de öppna partierna. De
öppna partierna (läs alvarmark resp. med sand överlagrad kalkmark) hyser säkerligen höga naturvärden.
Sannolikt förekommer både svartfläckig blåvinge och apollofjäril i området, eftersom dessa arters
värdväxter är framträdande i vegetationen. I så fall krävs att exploatören ansöker om dispens från
Artskyddsförordningens bestämmelser. Följande gäller nämligen vad avser båda dessa arter:
Arten är fridlyst och upptagen i Artskyddsförordningens bilaga 1 med beteckningen SN:
”S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i
betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige
finns en population som inte är helt tillfällig.
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning
har markerats med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
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Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”
Särskilt punkten 4 ovan kan bli aktuell i detta fall.
Innan Region Gotland pekar ut detta område för exploatering bör Region Gotland alltså förvissa sig om
att det inte finns förekomst av de aktuella fjärilarna inom området. Om så inte sker kan en eventuell
exploatör drabbas av förlust genom att investerade grundläggande kostnader inför en exploatering fryser
inne. Detta har vid flera tillfällen under de senare åren drabbat ett antal stora exploateringsärenden
rörande vindkraftparker. Detta trots att exploatörerna har följt Region Gotlands utpekade områden för
vindkraft. Problemet är fortsatt att Region Gotland (läs Gotlands kommun) inte alls tog hänsyn till
områdets naturvärden vid utpekandet av lämliga områden för vindkraft. I dessa fall var förekomsten av
örnar orsaken till avslagen i Mark- och miljödomstolen. För dessa örnar gäller samma regler som de nu
möjligen aktuella fjärilarna. Det gäller dessutom för en rad andra fågelarter respektive några växter, som
kan förekomma på Östergarnslandet.
6. Gammelgarn Tjockhagen
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
7. Anga Baju
Området utgörs av ett större skogsområde med varierande naturvärden. Vissa delar har varit utsatta för
skogsbruksåtgärder och består av yngre skog med till synes ringa naturvärden. En reservation måste dock
göras då många skogar ut mot Baju hyser en rik flora och fragment av en rikare flora med skyddsvärda
arter kan ha överlevt. Helt nödvändigt är att undanta följande områden (se bilaga 2):
A. En våtmark av EU-habitatet 7210 Agkärr i nordost med rödlistad art (NT). Omgivande skogar
tycks också vara något rikare.
B. Gammal barrblandskog med rika förekomster av fridlysta orkidéer (minst 4 arter) samt tre
bestånd (s:a 650 exemplar) av en rödlistad och hotad art (EN). Enstaka exemplar av en annan
EN-art samt spridda förekomster av en rödlistad art (NT).
C. Fuktstråk längs med asfaltvägen mot Baju och dess omedelbara närhet. Flera arter av fridlysta
orkidéer, varav en rödlistad och hotad (VU).
Dessa områden med omgivningar stryks från kartan över bebyggelseområdet.
Ovanstående text (med bilaga) var GBFs synpunkter 2015. De kvarstår nu. Detta trots att en skrivning i
FÖP att en naturinventering krävs innan placering av hus i detaljplanen fastslås. De nämnda områdena
ovan är ju redan kända för att ha höga naturvärden och skall alltså undantas från området i FÖP.
8. Östergarn Falhammars
Ej undersökt. Inga synpunkter.
9. Davide Södra
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Flygbilder visar ett skogsområde, vilket
till stora delar tycks bestå av produktionsskog. Möjligen finns i den södra delen mer av naturskog. Denna
del undantas.
10. Gammelgarn Svartdal norra
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
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11. Svartdalhagen
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område. Området
ligger dock inom Riksintresse för Naturvård, men består till största delen av ungskog. Om delarna med
äldre skog (i N respektive mot S i östra skiftet) sparas vid planprogrammets genomförande kan
exploateringen accepteras av GBF.
12. Herrvik Byn
Området ingår i Riksintresse för Naturvård. Det består i de östligaste delarna av 6280 Alvar, ett habitat
prioriterad inom EU och med ogynnsam bevarandestatus. Området är delvis igenvuxet efter upphört bete.
Två rödlistade arter noterades (båda NT). Områdets exploatering kan inte accepteras då det skulle strida
mot EU-direktiv; stryks från planprogrammet.
Ovanstående text är ett utdrag från GBFs skrivelse 2015. Även om vissa delar av alvaret undantagits i
FÖP finns fortfarande alvarmarker kvar främst öster om gården i skiftet Gutenviks. Området som
markerats med färg öster om den linje som på kartan löper öster om gårdarna vid Hallgårds, Gutenviks
respektive Rodarve tas bort. Denna linje blir ny begränsning österut i FÖP. Risken är annars stor att ett
scenario som GBF beskriver under område 5 blir aktuellt.
13. Östergarn Bengts
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Flygbilder visar ett skogsområde, vilket i
de östra delarna tycks bestå av produktionsskog. Möjligen så också mot väster mellan åkermarkerna och
västerut till tjärframställningsplatsen. Däremot ligger i de sydöstra delarna öppna marker med
alvarmarkskaraktär. De finns från den södra åkermarkens nordöstra hörn ca 80 m norrut och mot nordost
och sedan sydost ut mot Östergarn Rodarve 983C samt Östergarn Bengts 987 (Postadresser). Denna del
undantas i likhet med framförda fakta under område 5 ovan.
14. Herrvik Skogen
Inga större floristiska värden noterades. I tallskogen finns dock en del spridda äldre träd, vilka måste
sparas vid en eventuell exploatering. På grund av områdets ringa naturvärden kan en exploatering möjligen
accepteras trots att marken har klassats som Riksintresse för Naturvård.
15. Petsarve
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Detta område på kalk har en annan
karaktär än flera av de områden på sand som föreslagits i övrigt. Området är bevuxet med kalktallskog och
enligt uppgifter i FÖP betas området. Därmed utgörs området av EU-habitatet 9070 Trädklädd
betesmark. Gotlandssippa, medtagen i EUs Art- och habitatdirektiv, finns rikligt spridd i vägkanten och
vägslänten mot skogen. Vid en inventering utförd av undertecknad 2009 fanns enstaka exemplar även i
skogskanten. Samma regler gäller för gotlandssippa som de vilka anges för fjärilarna i område 5. Här finns
alltså högsta naturvärde, vilka inte får påverkas. Området stryks ur FÖP.

Turismändamål
16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Området utgörs av strandnära
sandtallskog, vilken till största delen verkar vara relativt naturlig utan påverkan av sentida skogsbruk. Mot
väster finns dock en mindre del ungskog. Genom området går Gartarve å, vilken hyser bestånd av
havsöring. Strandnära öppna sandmarker finns dels österut från åmynningen, dels västerut samt mot
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nordväst. Området ligger inom Riksintresse för Naturvård liksom inom strandskydd samt Naturreservatet
Gotlandskusten. EU-habitaten 2120 Vita dyner, 2130 Grå dyner (prioriterat habitat) samt 2330
Grässandhedar bedöms av GBF förekomma i de öppnare delarna. Den Starkt hotade (EN) arten
sandtimotej har noterats i området.
GBF kan se det positiva med idén att hindra mer permanent bebyggelse i området, men samtidigt är GBF
tveksam till all slags exploatering inom området. GBF har inte kännedom om var camping med tält
respektive husvagnar tillåts i dag och vilken påverkan detta har haft på naturvärdena i området. Möjligen
kan man tänka sig att den södra delen av åkern i angränsande fastighet österut kan fylla behoven av
parkering. I alla händelser måste området undersökas vad gäller främst växtsammansättningen samt de i
området förekommande insekterna.
17. Östergarn Strand campingplats
Enligt flygbilder verkar redan nu stugor ha etablerats inom det f.d. koloniområdet. En pool tycks onödig
av två skäl, dels närheten till det naturliga badet i Sandviken, dels beroende på bristen på vatten inom
Östergarnslandet. Utökning av parkeringen, som föreslås i FÖP, kommer vad GBF kan se att inkräkta på
Sandvikens naturreservat. Detta motsätter sig GBF. Reservatets sandmarker är alltför värdefulla för att
användas för detta ändamål.

FÖP Katthammarsvik
Bebyggelseområden
I–III. Inga synpunkter.
IV. Haraldshage
De öppna alvarmarkerna närmast Grogarnsvägen i nordväst och norr sparas (se ovan rörande habitatet
alvarmark inom EU). Området ritas om, där dessa områden undantas.
V. Ganne Lassar Kviar
GBF känner inte igen detta område från Samrådet. Området utgörs till stora delar av alvarmark, dels hela
området öster om Lassar Kviar, dels insprängda mindre områden väster om samma väg samt ett större
område närmast korsningen (se ovan rörande habitatet alvarmark inom EU). Möjligen kan de mer
trädbevuxna delarna väster om vägen accepteras av GBF efter kontroll under sommaren. Området öster
om vägen tas bort från FÖP.
Kompletteringsområden
VI. Vassmunds
Alvarmark förekommer inom områdets sydvästra delar samt fläckvis norrut t.ex. mellan befintliga gårdar
(se ovan rörande habitatet alvarmark inom EU). Möjligen kan en mindre skogsdunge närmast
Grogarnsvägen komma i fråga för något hus.

LIS-område Katthammarsvik
Rödlistade arter inom området skall beaktas vid exploatering i enlighet med FÖP.

För Gotlands Botaniska Förening
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Visby 2017-02-22
Jörgen Petersson ordf.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ett omsorgsfullt svar från Gotlands Botaniska Förening.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig kritiken över val av tidpunkten för utställningen. Tidpunkten
går inte alltid att styra utifrån årstider men det är eftersträvansvärt i framtagandeprocessen att samråd och
utställning genomförs under lämpliga tider på året.
GBF anger ett antal marktyper som bör undantas från exploatering. Punkt 1, 3, 4 och 5 instämmer
samhällsbyggnadsförvaltningen i, dessa naturtyper har stöd i lagstiftning att skyddas och det är även
regionens ambition. Punkt 2 gällande riksintresseområden för naturvård föreslås exploatering inom de
områden där de beskrivna värdena som riksintresset är satt för att skydda, ej är representerade. Att
undanta riksintresseområden för naturvården i sin helhet anses därför inte rimligt.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
Alvarmark Alvarmark är en av de naturtyper som anges som särskild värdefulla. Bygglov och
förhandsbesked bedöms därför restriktivt i dessa områden. En exploatering kan dock ändå vara möjlig om
den som söker förhandsbesked eller bygglov bifogar underlag som visar att exploateringen inte kommer
att skada värdena, exempelvis en naturvärdesinventering av den aktuella platsen. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
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Område 4. Detta område lades till förslaget efter samrådet. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men
är vägledande i detaljplaneprocesser och bygglovprövning. Det framgår med tydlighet att området kan
hysa höga naturvärden och därmed att en naturvärdesinventering bör genomföras vid en eventuell
detaljplaneläggning. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Område 5. Yttrande föranleder följande ändring av förslaget: Område5 utgår ur planförslaget.
Område 7. Vid en eventuell detaljplaneläggning utreds genom en naturvärdesinventering mer exakta gränser
för möjlig exploatering. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Område 9. Detta område lades till förslaget efter samrådet. En eventuell detaljplaneprocess utreder närmare
vilken exploateringsgrad som är möjlig inom föreslaget bebyggelseområde. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
Område 11. I förslag till riktlinjer för ny bebyggelse för området anges att skogsridå ska säkerställas mot det
öppna jordbrukslandskapet. I detaljplaneprocessen får vidare utredningar visa om ytterligare äldre träd bör
sparas. Yttrandet föranleder inga ändringa av förslaget.
Område 12. Länsstyrelsen har i sitt utlåtande över planen lämnat information om att lersammetslöpare har
sitt utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses yttrandet tillgodosett i denna fas av planeringen av område
12.
Område 13. Detta är ett nytt område sedan samrådet. Se svar ovan angående diskussion till avgränsningar i
kommande detaljplane- och bygglovprocesser.
Område 14. De föreslagna riktlinjerna för ny bebyggelse samt föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjer
möjliggör för en exploatering i samklang med områdets natur- och kulturvärden. I riktlinjerna för ny
bebyggelse anges att äldre och döda träd bör prioriteras för att få stå kvar även inom planområdet för att
gynna biologisk mångfald. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
Område 15. Detta område lades till förslaget efter samrådet. Vid besiktning av området uppmärksammades
gotlandssippan i vägkanten, dock berörs de inte av en exploatering inom det föreslagna
bebyggelseområdet. Detaljplaneläggning bör föregås av naturvärdesinventering. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
Område 16. I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom
området. Denna del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i
planförslaget. Den västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som
Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell
planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning
kring hur naturvärdena inom området ska hanteras. Yttrandet anses därmed tillgodosett i planförslaget.
Område 17. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns ett stort behov av förbättrade möjligheter till
parkering för besökare till stranden, och anser att det finns möjligheter att utöka parkeringsplatsen med
hänsyn till gällande skötselplan för naturreservatet. Området har möjlighet att anslutas till det utbyggda
ledningsnätet med för vatten och avlopp, där vattnet kommer från regionens vattenverk i Herrvik.
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Detaljplaneläggning pågår för f.d. koloniområdet och där utreds lämpligheten med pool. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.
Område IV och VI. Se svar ovan angående diskussion till avgränsningar i kommande detaljplane- och
bygglovprocesser, liksom skrivningen rörande alvarmark.
Område V. Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Östra delen av området utgår från
bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd för pågående
markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår.
LIS-område Katthammarsvik I handlingen på s. 67 anges att det finns både rödlistade och fridlysta växter
samt värdefull natur inom området vilka kräver hänsyn vid planering av tillkommande bebyggelse. Detta
bör närmare utredas i detaljplaneprocessen. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Yttrandet föranleder ändringar av förslaget enligt ovan.

#53 Kultur- och fritidsförvaltningen Region Gotland
2017-02-23
Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit remissen: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025-utställning.
Vi har inga synpunkter på förslagen översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#56 Karin Engström, Dan Engström
2017-02-24
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet
Den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet är ett mycket ambitiöst utredningsarbete som vi
hoppas kommer att efterlevas vid kommande utveckling av både bostäder och turism.
Planförslaget pekar ut ett antal kompletteringsområden som inte redovisats tidigare och där avsikten är att
det där ska vara möjligt med enstaka bebyggelse utifrån föreslagna riktlinjer. Det är mycket viktigt att
tillkommande bebyggelse inom dessa områden sker på ett sådant sätt att Östergarnslandet bibehåller
dagens känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
I redovisningen av kompletteringsområdena framgår att det inom dessa kan ske mindre
bebyggelsekompletteringar utan upprättande av detaljplan. Vi anser det lämpligt att kräva prövning genom
detaljplan även i dessa områden.
Avgränsningen av de föreslagna numrerade bebyggelseområdena anges vara schematiska och kommer att
preciseras vid detaljplaneläggningen. När det gäller de kompletteringsområden som redovisas i
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planförslaget bör det anges att även dessa har en mycket schematisk avgränsning och att ställning till
bebyggelsekomplettering inom dessa också måste tas från fall till fall.
Vi ställer oss tveksamma till kompletteringsområdet vid Falhammars då vi anser att det kan påverka
Östergarnslandets känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
Vi anser att en justering/rättelse bör göras i nuvarande planförslag innan antagande eftersom en del av
detta kompletteringsområde redan är detaljplanelagd. Det gäller den södra delen, inringat med blått på
skissen nedan, som är utlagt som allmän plats i byggnadsplan från 1968. Det kan inte vara planförfattarnas
mening att ett område som redan säkerställts som grönområde i detaljplan nu skall omvandlas till
bebyggelse.

Bebyggelseområde 8
I likhet med flera av de föreslagna tillkommande bebyggelseområdena lokaliseras område 8 till ett av de
kvarvarande skogsområdena. Detta och andra skogsområden bör finnas kvar som orörda områden att
ströva i. Detta är dessutom en mycket trevlig blåbärsskog. Eftersom många tomtägare vill komma åt
morgon- och kvällssol blir det kanske inte så många träd kvar vid byggnation inom skogsområdena.
Att föreslå ställplatser för husbilar (och kanske husvagnar?) är ett bra förslag för att minska den "vilda"
uppställning av dessa fordon som emellanåt förekommer.
Att förbättra möjligheterna att införa lokala trafikföreskrifter som förhindrar uppställning av husbilar
och/eller husvagnar i terrängen och framförallt utefter hela den attraktiva kuststräckan från Sjaustru till
Grogarnsberget är också ett mycket bra förslag.
Vänliga hälsningar
Karin Engsström och Dan Engström
Ägare och boende på Falhammars 1:31, Falhammars 813, Östergarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för era synpunkter!
Inom kärnområdet som utgör en stor del utöver de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena
finns höga natur- och kulturvärden, dels i form av områden med olika typer av områdesskydd samt
riksintressen men det är också inom kärnområdet som jordbruksmarken som får EU-stöd ingår. Med
dessa förutsättningar krävs en större hänsyn och varsamhet men det kan finnas mark som lämpar sig för
bebyggelse vilket får prövas genom bygglov- eller detaljplaneprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen
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anser att riktlinjerna ger stöd för vidare prövning även i områden utanför bebyggelse- och
kompletteringsområden.
Område 8
I riktlinjerna för område 8 står det att om området exploateras är det viktigt att bibehålla en eller flera
gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför
allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet. Detta tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s 37. I en detaljplan är det även
möjligt att reglera vilka träd som får tas bort och vilka som ska stå kvar. Därmed anses yttrandet
tillgodosett.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara. Ibland kan man kanske undra
varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka
plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering gjord utifrån kända
parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller jordbruksmark. Men i många
fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av ett bevarandevärt värde utan
den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning
som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena. Eftersom gjord
områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan i vissa fall
fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering än den
som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte kommer att ytterligare ändra på
arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
Kompletteringsområdet vid Falhammars
Det är korrekt att den delen av kompletteringsområdet som ni hänvisar till är en del av en detaljplan vilken
anger park, väg eller allmänt ändamål. Om ny bebyggelse skulle tillkomma där skulle det krävas en ändring
av den gällande detaljplanen. Efter ytterligare granskning av området anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att på grund av att området direkt angränsar till både campingplats och befintlig detaljplan behöver en
kommande exploatering av området ske genom detaljplaneläggning. En detaljplan kan ta ett helhetsgrepp
över flera frågor som behöver hanteras, exempelvis grönområden, tillfartsvägar, siktlinjer, vilka ytor som
inte ska exploateras m.m.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.
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#57 Inger Tüll, Peter Tüll, Anna Sundin och Mats Sundin
2017-02-24
Ang. RS2015/184 FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
I planen föreslås att område Gammelgarn Gartarve (Sjaustru) avsätts för turiständamål . Vi motsätter oss
detta och vill att området tas bort från planförslaget.
Nuvarande status
Området har sedan 1976, som enda strandområde på Gotland, omfattats av strandskyddat 300 m (vilket
omfattar i stort sett hela det utpekade området). I och med den senaste förändringen i miljöbalken 2009 så
omfattar också strandskyddet Gartarveån (skyddszon 50 m åt vardera sidan) som rinner genom området.
Området anges som särskilt skyddsvärt baserat på kapitlet Snabben-Ljugarn 3 kap 6 § MB "Riksintresse
högexploaterad kust". Skyddsvärdet anger också att Gartarveån ingår i lagstiftningen.
I FÖP har dessa förhållanden inte närmare beskrivits.
Stranden är det äldsta strandområden på Gotland med 300 m strandskydd. Gartarveån har förhindrat
strandnära motorburen trafik. 100-150 m från stranden är det sårbar sandmark med bl a sandnarv,
backtimjan, sandtimotej, strandråg och ljung som ligger ytligt på sanden. Norrut är det skogsmark med
strandvallar och mindre myrområden. För att nå övre delen av området med motorfordon behöver man
färdas på vad som i dag är en enskild väg som är skyltad "icke obehörig trafik". Vägen är smal och sträcker
sig genom skogen.
Inom ramen för allemansrätten bedrivs i dag friluftsliv i området och rörlig camping är fullt möjlig.
Cyklister använder skogsvägen till och från Ljugarn.
Förslaget

"16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
I närheten av Sjaustru badplats och i anslutning till Danbo naturreservat och Gartarveån ligger detta strandnära
markområde där det idag pågår campingverksamhet. Region Gotland äger fastigheten. För området finns det idag ingen
detaljplan och regionen föreslår att turismverksamhet bör ha företräde framför annan markanvändning på platsen och
planläggas för detta ändamål. Idagsläget tillhandahåller regionen toalett- och sophantering vid badplatsen.
Förslag till riktlinjer
Detaljplanens syfte bör vara att möjliggöra turismutveckling i samklang med naturförutsättningarna vilket innebär en
relativt småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping, tält och husvagnar. En naturvärdesinventering bör ligga
till grund för hur den framtida utvecklingen av den befintliga campingen kan utvecklas utan att det innebär påtaglig skada
på riksintresset för naturvård. Hårdgjorda ytor, flera byggnader som t.ex. stugbyar i detta område innebär sannolikt påtaglig
skada på de värden riksintresset är satt att skydda. Parkeringsfrågan är något som bör lösas i detaljplane- processen för att
förbättra tillgängligheten till stranden."
Kommentar
Det anges i övertexten att det i dag pågår campingverksamhet inom området. Detta är en felaktig
beskrivning. En intresseförening arrenderade 1948 en tomt öster om Gartarveån för att 1992 köpa den.
Under senare år arrenderades mark av Gotlands kommun motsvarande ca 1/8-del av ytan som nu föreslås
bli exploaterat. Inom tomten och det arrenderade området förekommer en del husvagnsuppställningar
framför allt sommartid.

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

64

Det pågår i dag ingen annan verksamhet i området än friluftsliv inkluderande turism, undantaget de tre
friköpta tomter som ligger i området (långt innan strandskyddet infördes). Det är inte tydligt vad texten
menar med " turismverksamhet bör ha företräde framför annan markanvändning". Det framgår inte vilken
alternativ markanvändning texten avser i det starkt naturskyddade området.
För att tillföra parkeringsplatser i den centrala delen av området öster om Gartarveån krävs påtagliga
ingrepp i den orörda naturen. För att nå strandområdet med fordon behöver väg röjas genom strandvallar
och myrområde. För att kunna göra ställplatser för husvagnar krävs i det närmaste en skövling med
nedtagning av träd, borttagande av buskar och skapande av hårdgjorda markytor för att kunna köra med
fordon på denna mark.
Det förslag som framförs är kort och gott helt på tvärs med statens långvariga intentioner att bevara och
att skydda ett synnerligt naturskönt, unikt och orört naturområde till gagn för friluftslivet och att hindra
exploatering och förstörelse.
Region Gotland har inget program för att värna Gotlands naturvärden. Det kanske kan vara en förklaring
till att man inom regionen saknar respekt för begrepp som "strandskydd" och "riksintresse för särskilt
skyddsvärda områden". På annat sätt trodde vi att det var svårt att förklara detta förslag.
Dessvärre antyddes vid informationsmötet att regionen var intresserad av att sälja markområdet till någon
annan. Givetvis är området intressantare för en köpare om det är öppet för exploatering. Vi vill ogärna tro
att detta skulle var ett skäl till regionens förslag.
Sjaustru 170222

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.
Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.

#58 Bröderna Jacobsson Gutenviks Gård GM/Roland Jacobsson
2017-02-24
Synpunkter på översiktsplan Katthammarsviksområdet.
RS2015/184.
Här på Gutenviks 1:44 bedriver vi ett ganska omfattande jordbruksföretag. Vi ser mycket negativt på den
tänkta bebyggelseutvecklingen i område III och V på kartan. Störningar från driften i form av buller och
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annat sker såväl tidigt som sent, (tidiga morgnar och sena kvällar). Även gårdens djurhållning får inte
utsättas för onödiga störningar under vissa tider på året.
Områdena har även hög bevarandestatus beträffande växt och djurliv. I båda områdena trivs både rådjur,
räv och hare utomordentligt väl. I område V, hörs i den gamla tallskogen både kattuggla och hornuggla. I
båda områdena häckar näktergal, den svartvita flugsnapparen, rördrom änder med flera andra fågelarter.
Dessa områden genomkorsas även av en naturligt rinnande bäck vilket ytterligare förhöjer värdet för både
växt, djur och fågelliv. Här syns förutom många orkidearter, kabeleka mm, man hittar även salttåg,
havssälting och gulkämpar. På de torrare partierna växer bl.a. backtimjan, spåtistel och vildlin.
Vi anser det högst olämpligt med en förtätning av bebyggelsen i område III och V.
Exploatering väster om huvudvägen ner genom samhället är vi mycket positiva till.
Östergarn den 22 februari
Bröderna Jacobsson Gutenviks Gård GM/Roland Jacobsson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. En möjlig förändring i ens närområde
väcker ofta oro över vad den ska komma att innebära.
Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen för Katthammarsvik är att öka möjligheten för
inflyttning och till tätorten och för en ökad bofast befolkning i området.
Område III
Område III bedöms ha goda förutsättningar för att förtäta Katthammarsvik. I riktlinjerna för området
anges att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären beaktas. Vid planläggning bör även
bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det är en fördel om möjligheten att röra
sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell exploatering.” I beskrivningen av området
nämns även att det inom området kan finnas blöta och låga partier. Vid en eventuell detaljplaneläggning
ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer. Vilken exploateringsgrad som är möjlig inom
området utreds i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.
Område V
En exploatering av västra delen av bebyggelseområdet anses med de riktlinjer som ställs, bl a att den norra
delen mot infarten till Gutenviks gård bör planläggas som naturmark, dvs inte bebyggas, samt att en
bebyggelse på naturtomter sannolikt gynnar naturvärdena på platsen, vara möjlig att genomföra utan att
störa pågående jordbruksverksamhet. Området öster om vägen utgår ur planförslaget.
Avstånd till pågående jordbruksverksamhet
Vid detaljplaneläggning får utredas på vilket sätt ny bebyggelse kan tillskapas i närheten till pågående
jordbruksverksamhet. Riktlinjer för avstånd till åkermark och djurhållning som nyligen antogs av miljöoch hälsoskyddsnämnden samt nu även av byggnadsnämnden ska följas vid planläggning och bygglov.
Dessa beskrivs i planhandlingen på s 88. I dessa riktlinjer framhålls bl a olika avstånd från hagar, stall och
åkermark, samt även att stor vikt ska tas till lantbrukens utvecklingspotential. Eventuella framtida
expansionsmöjligheter ska inte begränsas av ny bebyggelse. Hur stort ett sådant avstånd ska vara eller vilka
lantbruksföretag det kan handla om får utredas från fall till fall.
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Förslaget föranleder att område V avgränsas till västra sidan om Lassar Kviar. Därmed anses synpunkterna
tillgodosedda i planförslaget.

#59 Ingmund Hägg
2017-02-24
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Från Ingemund Hägg, fritidsboende på Grogarnsvägen 6 i Katthamarsvik och i övrigt boende på
Läbygatan 8, 75239 Uppsala, mobil 073 028 90 41, e-post ingemund@telia.com
2015 ingav jag synpunkter som berörde kulturvägar på Östergarnslandet. I utställningsförslaget som kom i
december 2016 finns mitt yttrande med i Bilaga 4 Samrådsredogörelsen under Allmänna synpunkter nr 52
Ingemund Hägg. Där finns också Samhällsbyggnadsförvaltningens svar som lyder:
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande och instämmer i att den äldre vägstrukturen är en viktig del
av upplevelsen av den gotländska landsbygden. Omnämnda grusvägar är dock enskilda vägar och därav är det den enskilde
väghållaren eller vägföreningens ansvar att besluta om eventuell beläggning, samt att drifta och underhålla egen väg. Regionen
har i detta fall ingen möjlighet att styra utvecklingen av dessa vägar.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
1. Region Gotland och politik för kulturarv
Jag konstaterar alltså att Planförslaget inte ändrats. Jag börjar i mitt nya yttrande över Planförslaget med att
behandla det sammanhang som den gotländska vägen som kulturinslag/kulturarv kan ses i. Vägen som
värde i sig ser jag inte något av i mer övergripande dokument från regionen (eller länsstyrelsen) om
kulturprogam, kulturarvsprogram, besöksnäringsprogram. Jag har gått igenom Kulturplan 2017 – 2020
och särskilt avsnitt 4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet. Där nämns ”byggnader, fornlämningar,
föremål, miljöer, verksamheter” Men inte vägar om de inte kan inordnas under ”miljöer”. Och den fina
boken ”På stigar och vägar” är ju ingen programförklaring. I ”Det gotländska kulturarvet. Strategier 20042008” nämns kalkgrusvägar som del av kulturlandskapet men kommer inte med i strategier.
Innebär det att Region Gotland inte bryr sig om vad som händer med vägar som är i enskild ägo?
Självfallet ska äganderätten respekteras. Men innebär det att Region Gotland inte kan ha synpunkter på
vad som händer med enskilda vägar, t ex kraftiga förändringar i skötsel och drift, ibland kanske
nedläggning helt eller delvis? Ligger enskilda vägar helt utanför vad som kan ses som kulturvärden och
kulturarvspolitik? Är alltså vad som händer med enskilda vägar helt ointressant för Region Gotland? Skulle
en kulturarvspolitik för Region Gotland inte kunna innehålla uppslag och råd för utveckling av enskild
väg, också som inslag i en politik för den viktiga kultur- och naturturismen? Givetvis hela tiden med full
respekt för ägarnas bestämmanderätt.
Region Gotland borde uppdatera sin politik och strategi och ta med vägar som värdefull del i gotländskt
kulturarv och låta sådan politik och strategi sätta spår i översiktsplaner och gärna redan i den nu aktuella
planen enligt följande
2. Ta vara på kalkgrusvägar som kulturarv och med högt turistvärde
Jag går nu över till att fokusera på kalkgrusvägar i det område som FÖP avser. När jag går igenom FÖP
omnämns visserligen vägar med då endast som faktorer som är viktiga för att binda samman olika platser,
inte som värden i sig.
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Inget om kalkgrusvägar som viktiga kulturarv, vägar som om inget görs troligen kommer att försvinna,
exempelvis oljegrusbehandlas eller asfalteras. Inget om sådana vägar som viktiga för en natur- och
kulturturism där sakta körande på en vacker väg med vacker omgivning ger fina upplevelser för besökaren.
Det kan alltså vara vägen som ger upplevelsen mer än den plats som vägen leder fram till.
3. En konkret idé: Vägen mellan Kuppen och Rodarve utefter stranden
I detta avsnitt kommer jag med en konkret idé. För FÖP är området mellan Kuppen nära Herrvik i
riktning mot Sysne utefter stranden av strategisk betydelse både i ett kulturarvsperspektiv och i ett
turismperspektiv och ett friluftslivsperspektiv. perspektiv. Det framgår klart i plantexten. Där finns nära
stranden en vacker väg som går från Kuppen fram till den väg som från Rodarve mot Sysne är asfalterad.
Det är en väg som till stor del är en kalkgrusväg men även har inslag av skogsväg. Det finns ingen
bebyggelse i närheten av vägen och det är angeläget att det inte tillkommer bebyggelse framöver. Och här
är FÖP:s princip om att ny bebyggelse ska anknyta till befintlig klar. Det orörda strandnära området i fråga
kommer därför inte att ”förstöras” av bebyggelse vilket är viktigt att notera. Men hur kan man se på själva
vägen? Med tanke på att vägen är enskild väg behövs givetvis ägarnas intresse av och acceptans för
förändringar med sikte på en kulturarvsstatus i framtiden. Det kan nämnas att vägen ingår i Gotlandsleden
– en cykelled runt Gotland - vars ställning i fråga om ansvar och huvudmannaskap verkar något oklar,
men ändå kan ses som en markering av områdets intresse i natur- och kulturperspektiv.
Utan någon slags uppbackning med tips och råd av Region Gotland kan det knappast bli något av min idé.
Givetvis är finansiering av nya slag av åtgärder för drift och underhåll av avgörande betydelse. Ägarna ska
ju inte drabbas av ökade kostnader. Och det är ägarna som ska bedöma om det jag för fram är en bra idé,
Kanske kan Region Gotland med sin kompetens ge tips på var och hur pengar kan sökas. Låt mig också
öppna för ett annat alternativ angående finansiering. Antag att det skulle gå att på privat väg få fram ett
belopp på minst storleksordningen 500 tkr och som skulle kunna användas för omgörning i riktning mot
kulturväg och underhåll och skötsel under ett antal år. Skulle då Region Gotland verkligen ställa sig helt
vid sidan och inte ta notis om vad som skulle kunna göras? Inget intresse från regionen?

Väg med långsiktigt högt turistvärde
Varför är då detta angeläget? Jo, på andra ställen på Gotland moderniseras alltfler kalkgrusvägar. Nu finns
för Östergarnslandet chansen att skapa något som på lång sikt (50-100 år) kommer att vara ganska unikt
och med högt turistvärde, nämligen en vacker traditionell väg som i sig ger upplevelser under färden på
den. Det är så att säga vägen som är målet för besökaren.
/Ingemund Hägg, 20 februari 2017/
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter.
Inom ramen för Landsbygdsprogrammet finns det ett antal stöd som går att söka. På länsstyrelsens
hemsida (www.lansstyrelsen.se/Gotland) hittar du information om Landsbygdsprogrammet samt om stöd
till investeringar för exempelvis småskalig infrastruktur eller investeringar för utveckling av natur- och
kulturmiljöer. Utgångspunkten kan vara en socken eller ett annat geografiskt område, där det finns ett
gemensamt intresse att investera i närmiljön. Syfte kan vara att förstärka de naturvärden eller de
kulturhistoriska värden som finns där, för att främja en attraktiv boendemiljö, främja friluftsliv och
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rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom området. Eventuellt kan
även LONA-stöd kunna sökas för landskapsvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar dig att vända dig med dina idéer till Länsstyrelsen på
Gotland för vidare diskussion om vilken väg som är framkomlig och om ni kan hitta ett samarbete. I
övrigt instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i dina synpunkter angående vikten och värdet av dessa
kalkgrusvägar som utgör en väsentlig del av attraktionen och dragningskraften till Gotland. Som
samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare konstaterat i samrådsredogörelsen utgörs dessa av enskilda vägar
vilka regionen inte har rådighet över. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig dock positiv till att
skötseln av dessa vägar upprätthålls så att de är tillgängliga för allmänheten för upplevelse av
kustlandskapen och rekreation.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#60 Clemens Fredholm, Susanne Fredholm
2017-02-24
Ärende RS 2015/184 ang. utställt förslag till fördjupad översiktsplan för Katthammarsvik 2025
Såsom ägare till och boende på fastigheten Östergarn Ganne 1:28 med adress Lassar Kviar 42 får vi enligt
nedan lämna synpunkter på rubricerade förslag till översiktsplan.
Våra synpunkter begränsas till det bebyggelse- och verksamhetsområde markerat som område V (Ganne
Lassar Kviar) i utställningsförslaget.

Västra delen av område V
Vi har under samrådet såvitt gäller det västra området bl.a. framfört att förslaget strider mot 4 kap 4 §
miljöbalken. Till vårt stöd hänvisade vi till byggnadsnämndens beslut 1998-08-10, dnr 970750, med avslag
på förhandsbesked för uppförande av 5 fritidshus inom samma område varom nu är fråga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin samrådsredogörelse, sidan 114 m, bemött våra synpunkter med
att det i förslaget inte är fråga om fritidsboende och att fråga kan vara om en annan lokalisering jämfört
med förhandsförfrågan. Vi ifrågasätter förvaltningens svar. I förhandsförfrågan var fråga om ett i det
närmaste identiskt område jämfört med området i samrådsförslaget. (Se den i tidigare förhandsförfrågan
ingivna kartskissen med inritade tomter). Vidare har intet framkommit som talar för att fråga nu skulle
vara om ett permanentboende. Vi får nu även hänvisa till vad byggnadsnämndens arbetsutskott yttrat
2001-06-05 § 304 inför byggnadsnämndens beslut 2002-03-08 dnr 10442 i fråga om vad som kan betraktas
som komplementbebyggelse.
Länsmuseet har 2002-03-06 ärende 10442 BN § 64 avrått från ytterligare exploatering i området och har
även landsantikvarien1998-08-10 ärende 970750 avstyrkt bifall till 5 tomter.
Vi anser att en exploatering av den omfattning som föreslås är olämplig med hänsyn till kultur- och
naturvärden och att bebyggelseområdet bör minskas och av trafiksäkerhetsskäl, se vårt samrådsyttrande,
flyttas norrut på berörd fastighet dvs. inom Ganne 1:6.
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Östra delen av område V
Området, som omfattas av 4 kap 4 § miljöbalken, har av länsstyrelsen utpekats som Kalkgräsmarker, en
naturtyp prioriterad för skydd inom EU. Därtill är området på samma sätt som den västra delen beläget
inom område med kulturvärden och inom område med naturvärden av riksintresse. Enligt 4 kap 1 §
miljöbalken får exploateringsföretag inom område av riksintresse endast komma till stånd under särskilda
förutsättningar. Det kan ifrågasättas om området med hänsyn till sina naturvärden och närhet till
Amiralens väg är lämpligt för den omfattande bebyggelse som kan uppkomma enligt förslaget. Risk finns
att en bebyggelse, även om genomsläpp utförs, kommer att uppfattas som en privatiserande barriär mot
Amiralens väg och därmed få en menlig inverkan på såväl kulturella värden som på det rörliga friluftslivet.
Amiralens väg används i icke obetydlig omfattning för det rörliga friluftslivet.
Även den östra delen har av trafiksäkerhetsskäl en olämplig lokalisering.
I ljuset av de bebyggelsemöjligheter som redovisas i nästa stycke kan ifrågasättas om det inom överskådlig
tid finns behov av permanentbostäder inom den östra delen av område V. Det kan ifrågasättas om område
V är ställt under en stark expansion för permanentboende vilket oftast är ett av skälen för att upprätta en
fördjupad översiktsplan. Fritidsbebyggelse kan ej komma i fråga eftersom förslaget inte kan betraktas som
komplementbebyggelse, 4 kap 4 § miljöbalken.
Längre norrut utmed Lassar Kviar och på vägens östra sida i riktning mot Jacob Häggs väg, norr om
Lassar Kviar 17, finns redan ett område med obebyggda tomter. Detta område hyser inte samma naturoch kulturvärden som område V och används inte heller för det rörliga friluftlivet. Tomterna, som
dessutom ligger närmare tätorten och lär vara planlagda, torde mer än väl kunna tillgodose framtida behov
av permanentboende. Dessa tomters närhet till Katthammarsvik lämpar sig även väl för seniorboenden
som enligt uppgift kan bli aktuellt. Därutöver finns enligt uppgift ytterligare obebyggda och planlagda
områden inom ”tätorten Katthammarsvik” samt de fyra ytterligare bebyggelseområden, I-IV, plus ett
kompletteringsområde, VI, som redovisas i planförslaget.
Östra delen av område V bör utgå och tillsammans med Amiralens väg bevaras som det mycket värdefulla
natur- och friluftsområde som det idag utgör.

Detaljplan för den västra och den östra delen av område V
Enighet råder bland samtliga enskilda och myndigheter samt remissinstanser om att område V har stora
kultur- och naturvärden vilket även framförs i planförslaget. Området är bevarandevärt. Se bl.a. sid 65 i
det utställda planförslaget och regionens tidigare beslut rörande förhandsbesked, se ovan inledningen till
västra område V. För det fall att planförslaget eller del av förslaget skulle antas måste därför, som föreslås i
förslaget, villkor uppställas om att en exploatering (förhandsbesked, bygglov, fastighetsbildning) måste
föregås av en detaljplaneläggning genom vars föreskrifter man kan säkerställa områdets naturvärden såsom
avverkningar, bevarande av träd och vegetation mm. Ett sådan säkerställande av natur- och kulturvärden
är på annat sätt än genom planföreskrifter inte möjligt.
Täby den 24 februari 2017

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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Östra delen av området utgår från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår som
bebyggelseområde.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

#61 Eva, Stefan, Rebecka, Helena och Benjamin Klintström
2017-02-27
Ärende RS2015/184
Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet. Synpunkterna begränsar sig till det
nytillkomna området för turismändamål, 16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
Sjaustru strand, strandhed, strandskog och skogen ovanför den är ett fantastiskt område som uppskattas
mycket av allmänheten. Det används för bad och picknick, för vandring och bärplockning (speciellt
blåbär). Många cyklar och joggar i området, och på höstarna så plockas det svamp. Området har en vacker
och välskött skog som ligger i eller i direkt anslutning till naturreservatet Gotlandskusten (omfattar 300
meter från stranden). I norra och östra delen finns strandskydd kring Gartarveån med sina lekande
havsöringar. Även en mindre bäck i området har strandskydd. Det finns tre nyckelbiotoper i området, och
att det inte är fler beror troligen mest på att inte fler delar inventerats.
Området skiljer sig från t.ex. Sandviken, Katthammarsvik, Herrvik och Ljugarn genom att inte vara
kommersiellt. Sjaustrukocken har på vägen ner till Sjaustru en uppskattad kiosk för glass, dryck och
Sjaustrukockens alla delikatesser. Vi tror att frånvaron av kommers och tystnaden är ett av skälen till att
området uppskattas så mycket. Möjligheten att en augustikväll kunna sitta på stranden och njuta av
tystnaden, se stjärnfall och mångata utan nedskräpande ljud och ljus är något värt att bevara för
kommande generationer.
Något som beskrivs väl i översiktsplanen är att när man vandrar på strandheden från Sjaustru och förbi
Skogsände så upplevs sträckan som i princip obebyggd. Detta att Gammelgarn-Östergarnslandet inklusive
Ljugarn bjuder på så många olika naturtyper, och både mer kommersialiserade områden och orörda
områden är ett av skälen att det uppskattas så mycket. Stranden och strandheden mellan Sjaustru och
Skogsände har bland de allra högsta klassningarna, men är ändå lätt att komma till för allmänheten genom
möjligheten till angöring både från Sjaustrusidan och från Skogsändesidan.
Vi ser det som att även "småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping, tält och husvagnar"
skulle innebära en kraftig försämring av den fantastiska tillgång som område 16 Gammelgarn Gartarve
(Sjaustru) är och motsätter oss därför att Region Gotland avsätter området för turismändamål. Vi vill att
området tas bort från förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet.
Vänliga hälsningar
Eva Klintström

Stefan Klintström

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#62 Eva Helena Johansson
2017-02-27
Synpunkter på förslaget till Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Ärende nr RS 2015/184
Undertecknad, ägare till fastigheten Gutenviks 2:11, Haralds Hage 7, 62369 Katthammarsvik har tagit del
av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Jag har också tagit del av de synpunkter som ingivits av Kerstin Trägårdh, ägare till fastigheten Haralds
Hage 3. Hon har väl formulerat våra synpunkter och farhågor inför en möjlig exploatering av Område IV,
som idag omfattar parkmark i den gällande detaljplanen.
För att inte återupprepa hennes synpunkter vill jag därför bara förklara att jag som berörd fastighetsägare
helt ställer mig bakom de synpunkter som Kerstin Trägårdh har framfört.
Med vänliga hälsningar

Eva Helena Johansson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Se #45 för Samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötande av Kerstin Trädgårdhs yttrande.

#63 Åsa och Lars Isenberg
2017-02-27
Hej, vi heter Åsa och Lars Isenberg och vill lämna följande synpunkter på den Fördjupade
Översiktsplanen för Östergarnslandet.
Det vi syftar på är området 16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Vi äger en fastighet i anslutning till detta område, fastigheten heter Gammelgarn Gartarve 4:19.
Synpunkter:
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1. Vi tycker att det är mycket oroande, att ett stort område längs Sjaustru stranden, är planerat för
turiständamål typ campingplats.
2. Detta område är klassat som Riksintresse, med höga eller mycket höga naturvärden. Att i ett sådant
område "trycka in" en campinganläggning och vad där tillhör uppfattar vi, som mycket olämpligt.
I er utredning får man intrycket av att den lilla campingen som idag finns där, är en allmän camping som
man lätt kan utöka.
Dagens camping är inte en allmän camping och den upplåts sedan lång tid tillbaka åt Gotlands poliskår för
sommar camping, omfattningen av denna är mycket begränsad.
Kraven på nya allmänna campingar idag är mycket mer omfattande och skulle kräva större ingrepp i detta
naturkänsliga område.
Den lilla toa kuren, och soptunnan som kommunen tillhandahåller, är inga "anläggningar" som
kommunen investerat några stora pengar i.
Området har redan idag en bra tillgänglighet för människor som vill vistas i naturen eller vara på stranden.
3. Storleken på området för turiständamål är också väldigt stort i förhållande till områdets småskaliga
karaktär. Området gränsar till redan befintliga fastigheter och ger en uppfattning av att stora markytor kan
komma att tas i anspråk. Detta är inte acceptabelt.
Dessa synpunkter är inskickade av Åsa och Lars Isenberg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#64 Hans och Inger Brorström
2017-02-27
Hej!
Vi, Hans & Ingrid Brorström, äger fastigheten 4:20 Gartarve (Gammelgarn Sjaustru 762A).
Vi fick intrycket när vi för något år sedan läste FÖP 2015 att det står fullt klart för alla parter att Sjaustruområdet har alldeles för stora naturvärden för att exploateras. Därför är vår förvåning och besvikelse stor
när vi nu läser om planer att anlägga en stor campingplats på båda sidorna av den å som skiljer
badstranden från den nuvarande polisfastigheten med en pytteliten campingplats.

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

73

Förslaget känns obegripligt. Är behovet av nya campingplatser verkligen så stort att man är beredd att
förstöra den närmast unika karaktär som Sjaustru by och Sjaustruhammar tillsammans med Danboreservatet och det fina strandområdet väster om ån har? Täcks inte campingbehovet av den anläggning
som finns i Sandviken/Sysne-området?
Ytterligare några synpunkter: I eller tätt intill det rosa området på kartan (FÖP sid 50) finns redan
fastigheter, som naturligtvis kommer att störas av detta campingområde. Vägen till Sjaustru är mycket
smal och kommer att påtagligt belastas av en strid ström av husbilar. De känsliga strandängarna
omedelbart norr om badstranden tål knappast en ström av campare som denna campingplats riskerar att
leda till.
Den toa och soptunna samt de få tält/husbilar som sommartid står uppställda på polishustomten är ju
enligt vår mening inte en "anläggning" som lätt kan byggas ut till en stor campingplats utan att området tar
skada.
Vi uppfattar följaktligen förslaget som helt oacceptabelt.
Med vänliga hälsningar
Hans & Ingrid Brorström
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#65 Monica och Fredrik Andersson
2017-02-27
Hej, vi heter Monica och Fredrik Andersson och vill lämna följande synpunkter på den Fördjupade
Översiktsplanen för Östergarnslandet.
Det vi syftar på är området 16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Vi äger en fastighet i anslutning till detta område, fastigheten heter Gammelgarn Gartarve 4:18.

Synpunkter:
1. Vi tycker att det är mycket oroande, att ett stort område längs Sjaustru stranden, är planerat för
turiständamål typ campingplats.
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2. Detta område är klassat som Riksintresse, med höga eller mycket höga naturvärden. Att i ett sådant
område "trycka in" en campinganläggning och vad där tillhör uppfattar vi, som mycket olämpligt.
I er utredning får man intrycket av att den lilla campingen som idag finns där, är en allmän camping som
man lätt kan utöka. Dagens camping är inte en allmän camping och den upplåts sedan lång tid tillbaka åt
Gotlands poliskår för sommar camping, omfattningen av denna är mycket begränsad. Kraven på nya
allmänna campingar idag är mycket mer omfattande och skulle kräva större ingrepp i detta naturkänsliga
område. Den lilla toa kuren, och soptunnan som kommunen tillhandahåller, är inga "anläggningar" som
kommunen investerat några stora pengar i.
Området har redan idag en bra tillgänglighet för människor som vill vistas i naturen eller vara på stranden.
3. Storleken på området för turiständamål är också väldigt stort i förhållande till områdets småskaliga
karaktär. Området gränsar till redan befintliga fastigheter och ger en uppfattning av att stora markytor kan
komma att tas i anspråk. Detta är inte acceptabelt.
Dessa synpunkter är inskickade av Monica och Fredrik Andersson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#66 Kersti Arvidsson, Lars Gunnar Vogel
2017-02-27
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Synpunkt avseende kompletteringsområde Skogby
Den 1/12 2016 förvärvade vi fastigheten Gammelgarn Skogby 1:67. Vi kommer initialt att ha huset som
fritidshus men kommer på sikt att tillbringa mycket tid på Gotland och då även med våra barn och deras
familjer som gäster. Vi ser därför ett inte alltför avlägset behov av att kunna komplettera med ytterligare
någon byggnad.
I plankartan för den fördjupade översiktsplanen finns det ett kompletteringsområde för ett
sammanhängande område med befintlig bebyggelse i Skogby. Vår fastighet ligger i direkt anslutning till
detta område där våra grannars fastigheter ligger inom kompletteringsområdet medan vår fastighet ligger
utanför området, se bild nedan med vår fastighet inom den svarta cirkeln.
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För att underlätta en framtida bygglovsansökan önskar vi därför att ni inkluderar vår fastighet i detta
kompletteringsområde. Om detta inte är möjligt skulle vi uppskatta om ni kunde motivera varför.
Med vänlig hälsning,
Kersti Arvidsson och Lars Gunnar Vogel

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Gränserna för kompletteringsområdena ska inte
läsas som exakta utan som, utifrån ett översiktligt perspektiv, en grov lokalisering lämplig för ny
bebyggelse. Områdena kan i kommande bygglovhanering visa sig vara lämpade att utökas eller minskas.
De övergripande riktlinjer som beskrivs i kap 2 liksom riktlinjerna för bebyggelse och bygglov som
presenteras gäller för området vilka utgör vägvisning om huruvida er fastighet kan anses lämplig att
bebygga. Den fördjupade översiktsplanen tar inte ställning till enstaka bygglovförfrågningar utan detta
måste göras genom en reglerätt förfrågan om förhandsbesked. Yttrandet föranleder inga ändringar av
förslaget.

#67 Nygarn Utveckling AB
2017-02-27
Yttrande över FÖP Östergarnslandet utställningsversion
Att FÖP:en skall gälla som vägledning och ge riktlinjer som bör tillämpas vid bebyggelse och bygglov
poängteras på många ställen i förslaget vilket är bra.
Tyvärr visar erfarenheter från både Sudret och Fårö att FÖP:en blir mer som en död hand över områdena.
Det måste verkligen läggas stor vikt vid att FÖP:en är en vägledning och inget annat.
Vi har redan fått erfara att vid två tillfällen har tjänstemän inom Regionen tittat blint på områdesgränserna
som anges i FÖP:en både vad gäller förtätning och nya bebyggelseområden. Detta är alarmerande.
Vi förespråkar att man gör alla bebyggelsebara områden mycket större/vidare än vad förslaget
anger. Sedan får tillståndsprövningen utgå från de mycket väl formulerade riktlinjerna som anges under
kapitlet ”Riktlinjer för bebyggelse och bygglov”. Där poängteras tydligt att dessa avser att vägleda (och
inte detaljstyra)var bebyggelse kan etableras och hur den bör (inte skall) utformas.
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Många av de utpekade bebyggelsebara områdena är små till omfattning men även där krävs detaljplan
vilket i praktiken innebär att där blir det inte byggt. Större ”öar” måste ritas kring de platser som är
bebyggelsebara, då undviker man de strikta områdestillämpningar som idag sker.
Förut har man i Regionen tillämpat en regel att vid bebyggelse av mer än 4 hus bör detaljplan krävas. Vi
ser att många av de föreslagna bebyggelsebara områdena är ganska små i omfattning och har dessutom
olika markägarskap, vilket försvårar exploatering.
Ovanstående stycken är för oss mycket viktiga vad gäller förutsättningar för utveckling och byggande.
Eftersom så stor del av Sandviken området faller för 2m gränsen är det vår bestämda uppfattning att
övriga områden måste utökas både vad gäller nya bebyggelseområden och förtätningsområden. Exempel
på detta blir områden kring Falhammars-, Bengts-, Filippuse-, Kaupungs- och Fakleområdet. Här finns
redan idag 5 ansökningar om bygglov som inte inryms i förslaget som bebyggelsebart kärnområde.
Vi har också tagit del av att flera bygglov har beviljats inom området för sk 2m gräns. Därför undrar vi om
det finns undantag från 2m gränsen och då framförallt på vilket sätt man kan få bygglov om man ex höjer
markytan på tomten och eller att byggnaden står på plintar.
Skrivningen om Natura 2000 områden tas bort. Det räcker med alla avsatta områden och särintressen som
redan finns utan att också införa att marker gränsande till också skall omfattas av restriktioner. Detta bör
ju i så fall ske då man proklamerar Natura 2000 området.
Östergarn strand campingplats
Här yrkas att området omedelbart söder om fastigheten Falhammars 1.22 utses som LIS område med
ändamålet att kunna utöka badplatsens attraktivitet och möjligheten att bygga brygga och
försörjningsbyggnad strandnära.
Reningsverket Katthammarsvik
Angående reningsverket i Katthammarsvik skulle vi vilja ha en text om att lokaliseringen av nuvarande
reningsverk kan starkt ifrågasättas då det ligger i området för nya LIS där tanken är att mycket av
havsbaserade fritidsaktiviteter och grönstråk skall få utvecklas. Det finns alternativa lösningar på
placeringar av reningsverket vilket då bör vara en självklar strävan. Att föra spillvattnet till det nya
reningsverket vid Skags där det sedermera kan användas för bevattning av åkerfält är ju det
kretsloppsalternativ som alla tilltalas av. Detta bör förtydligas.
Hamnen i Katthammarsvik
Här yrkas på att hamnområdet även i fortsättningen måste garanteras som parkeringsområde för gäster till
Restaurang/Rökeri och den offentliga badstranden. Synnerligen märkligt att inte detta framgår av
skrivningarna om LIS område i nya FÖP:en

Klarläggande texter till bifogade kartbilder
Sid 33 område 4 Davide norra
Vi har ritat in ett större område än vad som anges i förslaget. De riktlinjer som anges i ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” skall gälla för området där de strikta gränser som finns i förslaget begränsar den
flexibilitet som bör gälla här. Det är i vårt förslag 6 olika markägare som får begära detaljplan för området.
I gällande förslag är det bara 3 och ett klart mindre område vilket begränsar möjligheten att det blir
exploaterat
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Sid 35 område 6 Tjockhagen
Om detaljplan kommer att krävas för detta lilla område kommer det troligtvis inte att bebyggas. Området
bör utökas enligt vårt förslag.
Sid 38 område 9 Davide södra
Vi har ritat in ett större område än vad som anges i förslaget. De riktlinjer som anges i ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” skall gälla för området där de strikta gränser som finns i förslaget begränsar den
flexibilitet som bör gälla här. Detta är ett mycket attraktivt område där inga hinder vad gäller markens
användning kan föreligga.
Sid 43 Herrvik
Här föreligger ju stora skillnader mot den programplan som fanns och som var beskriven i det första
samrådsförslaget. Hela området H är borttaget och smärre justeringar har skett på det övriga.
Här har också nya områden för förtätning angetts vilket vi tycker är bra. Om man nu skall ta bort område
H vilket vi tycker det kan finnas skäl till inte minst beroende på Länsstyrelsens motstånd, så pekar vi ut
nya områden istället framförallt på Herrviksbacke. Detta område skulle definitivt bli lika attraktivt som
område H.
Sid 51
Här vill vi att kompletteringsområdet skall utvidgas enligt vårt medskick av karta. Bättre att göra ett större
sammanhängande område än det som förslaget innefattar. Strax utanför föreslaget område finns idag 5
ansökningar om bygglov.
Herrvik LIS
I LIS område öster Herrvik står ”genom att skapa goda infrastrukturförutsättningar för parkering och
toaletter finns goda möjligheter att bygga ut kommersiell försäljning och caféverksamhet”. Hur har man
tänkt då? Det är ju en klart begränsad yta som heller inte får inkräkta på fiskeverksamheten. Vilken plats
anser planerarna vara lämplig?
Hela planen måste organiseras och också inrymma ställplatser för husbilar. Vi tror att det är nödvändigt att
ianspråkta gamla garngårdsområdet öster om fiskebodarna till parkeringsyta, något som var med i planerna
för programplan Herrvik.
Katthammarsvik
Förslag på sträckning för cykel och vandringsled som knyter samman Högby (affären, äldreboendet)
Katthammarsvik (hamnområdet)och Skola-prästgårdsområdet. En vandringsled riggas så att man även kan
nå Hammarudd från Katthammarsvik. Bif karta
I kapitlet om utveckling av hamnen står ”en tillgänglighetsanpassning bör ses över vid eventuell
exploatering liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens behov”. Vi tycker att
det även är viktigt att just parkeringsyta avsätts för att tillgodose besökarna till Salteriet/Rökeriets
restaurang och fiskförsäljningsverksamhet. Där bör också avsättas organiserad plats för ett antal
husbilsplatser.
Vi föreslår att nuvarande hamn område som skall vara avsatt för parkeringsändamål/husbilsplatser. I
övrigt är kapitlet om utveckling av hamnen bra.
Ett stort gissel i hamnområdet är bristen på toaletter, var i planen kan man hitta hur man löser detta för
framförallt alla badande i området?
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Sjaustru
En strävan i planen skall vara att försöka få bort så mycket av den vilda husvagns/husbilscampingen som
möjligt. Att organisera platser som i Katthammarsvik, Sandviken och Sjaustru innebär att vi kan anvisa
platser på ett sätt som vi inte kan idag. Sjaustruplanen anser vi som ett led i detta.
Nygarn utveckling AB tycker att det samarbete och den positiva dialog som förevarit i detta arbete varit
föredömligt. Till följd av detta hoppas vi att de justeringar som vi föreslagit i denna inlaga skall hanteras på
samma sätt.

Östergarn 2017-02-27
Nygarn Utveckling AB

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

79

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

80

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

81

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

82

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter och för en positiv dialog kring
Östergarnslandets utveckling.
Förslag på nya avgränsningar för bebyggelse- och kompletteringsområden
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
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detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och
bygglov ger stöd för vidare prövning även utanför bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Detta förtydligas på s. 19 i planhandlingen.

Riktlinjer för plushöjder vid nylokalisering av bebyggelse
I regionens översiktsplan ÖP Bygg Gotland 2010-2025 antogs följande riktlinjer gällande risken för
översvämning och erosion:
”Risken för stigande havsytenivåer och dess konsekvenser ska beaktas vid all lokaliseringsprövning och
infrastrukturplanering i kustzonen.”
Därefter fastslogs riktlinjer för nylokalisering av bostadsbebyggelse i kustzonen. Dessa är de samma som
redovisas under de övergripande riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik . Riktlinjerna gäller utifrån befintlig marknivå. De undantag som finns där lägre
plushöjder kan godkännas gäller mindre ”känsliga” byggnader och anläggningar så som camping, sjöbodar
och ekonomibyggnader. Det underlag som presenteras i den fördjupade översiktsplanen är områden med
beräknad plushöjd lägre än 2 meter över havet. Detta kan innebära att lämpliga områden kan finnas även
inom detta område. Därför krävs höjdinmätning i riskområden där befintliga marknivåer på tomtplatsen
ska utgöra underlag i bygglovansökan.

LIS-område Sandviken
I Vision Gotland 2025 slås bl.a. fast att turismen är en av Gotlands viktigaste näringar. Av översiktsplanen
framgår dock att en utveckling av turistområden måste ske så att natur- och kulturvärdena samt
förutsättningar för det rörliga friluftslivet inte skadas.
Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling, s.k.
LIS-områden, i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för utveckling av landsbygden och ha en
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet. Utpekande av LIS-områden
ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt bebyggelsetryck och där strandskyddsvärdena är särskilt
höga. Gotland anges i lagtexten som ett av dessa områden.
LIS-områden kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför strandskyddsintresset. Detta
innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet har företräde framför alla
andra intressen.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
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2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden, inte uppfyller kriterierna för ett utpekande.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Natura2000- område
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om
de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att
avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med
Länsstyrelsen före genomförandet.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över utställningsförslaget förtydligat att hänsyn kan behöva tas för
verksamheter eller åtgärder även utanför N2000-området i Sandviken. Yttrandet föranleder inga ändringar
av förslaget.

Katthammarsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till föreslagen dragning av cykel- och vandringsled.
Hur området kring hamnen ska organiseras på bästa sätt är en fråga för kommande detaljplan att lösa.
Gällande toaletter vid badplatser har tekniska nämnden år 2014 antagit en badplatsstrategi.
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Regionen utför följande service vid badplatsen i Katthammarsvik:


Brygga med stegar



Soptunnor



Livboj



Bänkar

Enligt badplatsstrategin ska Region Gotland arbeta för att avveckla skötsel på badplatser som inte ligger
på Region Gotlands mark, där kommersiell verksamhet förekommer.
Parkering och ställplatser för husbilar
I planförslaget presenteras riktlinjer för ställplatser för husbilar och att regionen är positiv till
iordningställande av dessa. Dock pekas inga platser ut i den fördjupade översiktsplanen mer än att
ställplatser för husbilar skulle kunna vara ett alternativ inom LIS-området i Katthammarsvik. Genom
bygglovansökan till byggnadsnämnden kan markägare ansöka om platser för husbilsuppställning.
I planförslaget nämns vikten av parkering i området för allmänheten och badplatsen. Under rubriken
Utveckling av hamnen på s. 67 anges i sista meningen: Möjligheten för exempelvis de boende på
äldreboendet att besöka hamnområdet och få kontakt med havet genom en tillgänglighetsanpassning bör
ses över vid eventuell exploatering liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens
behov.
Även under rubriken Utveckling av Kattviken och småbåtshamnen på s. 68 nämns parkering i sista
meningen: En möjlighet är även att flytta parkeringen hit som kan kombineras med uppställning av
husbilar samt busshållplats, för att på så sätt möjliggöra annan markanvändning i anslutning till
pirområdet.
I detaljplanearbetet får utredas vilken lösning för parkering som är den bästa beroende på vilken
utveckling som sker i området. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget.
Reningsverket Katthammarsvik
Det finns i dagsläget inget beslut om en ny lokalisering av reningsverket i Katthammarsvik. Det alternativ
som Nygarn utveckling beskriver undersöks för närvarande. Det förutsätter att befintlig anläggning
fortfarande används men på ett annat sätt. Ombyggnaden/tillbyggnaden av befintligt verk följer så här
långt VA-planen, förslag till anläggning är färdigprojekterad.
Efter samrådet justerades gränserna för LIS-området i Katthammarsvik, vilket bl a innebar att den
fastighet som regionens avloppsreningsverk finns på idag inte längre ligger inom föreslaget LIS-område.
Herrvik LIS
Att på bästa sätt hitta lösningar för parkeringar vid en eventuell utveckling av föreslagna LIS-område i
Herrvik blir en fråga för kommande detaljplaneprocess att reglera.

Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Ett förtydligande om gränsdragningarna för
bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
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#68 Theresa Möllerström
2017-02-27
Angående Hallvide 1:11 område IV (Haralds hage)
Strax innanför planområdets avgränsning finns ett dike som fungerar som en naturlig gräns. Förslaget och
önskan är att gränsen för gällande detaljplan sträcker sig ut till denna naturliga gräns och därmed innefattar
delar av Hallvide 1:11.
Idag är delar av marken outnyttjad medan en del av marken är utarrenderad.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Gränserna för gällande detaljplan för Katthammarsvik från 1970 kan inte ändras i den fördjupade
översiktsplanen. Det måste ske genom en ändring av detaljplanen vilket inleds av en förfrågan om ändring
av detaljplan till byggnadsnämnden. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV
för att genomföra förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna
söder och öster om område IV liksom ev del av fastigheten Hallvide 1:11 också bör ingå i denna
planläggning.
Även utan ändring av detaljplan kan förhandsbesked sökas utifrån de övergripande riktlinjerna liksom
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna för att pröva möjligheten för bebyggelse på fastigheten.
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Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer att ändra
på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Ett förtydligande om gränsdragningarna för
bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.

#69 Östergarn Strand AB, Torsten Bäckstrand
2017-02-27
RS 2015/184
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet.
Östergarns Strand AB får härmed lämna förnyat yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan efter
att vi tagit del av utställningsförslaget
Bakgrund
Beträffande bakgrunden hänvisar vi till tidigare yttrande över samrådsförslag 2015-10-19.
Allmänt
Vår grundläggande bedömning är att östra Gotland har den sämsta utvecklingen av öns regioner. Bortsett
från jordbruket, som kämpar på, så är det bara turism och därav avhängiga näringar som utvecklas
positivt. Vi har även noterat en spirande entreprenörsanda i området. Denna är dock starkt kopplad till
turism och fritidsboende. Vi tycker därför att det är positivt att regionledningen tagit initiativ till en
översiktsplan med temat utveckling av Östergarnslandet. Dock tycker vi att föreliggande förslag är alltför
tamt för att göra skillnad.
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Förslaget
Vi har vid samrådsmöten föreslagit att regionen (RG) skall föreslå LIS-område på del av strandområdet
söder om Sandvikens Camping. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inte föra fram förslaget med tveksam
motivering. Vi vidhåller att detta är ett tillfälle att göra något positivt för östra Gotland som inte skall
försittas.
Området vi avser är skogsridån som finns söder om Falhammars 1:22 (och intilliggande tomter). När man
läser reservatsbeslutet och tillhörande inventering så förstår man inte varför denna skogsridå skall ingå i
reservatet.
Området innehåller ingen skyddsvärd miljö eller växtlighet. När man därtill konstaterar att skötselplanen
inte följs anser vi att området bör brytas ut ur reservatet. Däremot tycker vi att området närmast vattnet
som är ett 50-100 m brett område med sanddyner och sandgräshed skall ligga under reservatsbestämmelser och förvaltas av det allmänna.
Vi tror att regionen kan skicka en signal genom att föreslå aktuellt LIS-område. Själva namnet
"Landsbygdsutveckling i strandnära områden" säger att förslaget passar som hand i handske. Hur många
områden inom aktuell kuststräcka är möjliga att utveckla för bred turism? Vi ser inget bättre lämpat än
Sandviken.
Även om vårt mål är att bryta ut aktuellt område ur reservatet så är det en tydlig signal till länsstyrelsen vad
regionen vill om man föreslår LIS. Detta kan medverka till en liberalare dispenshantering om inte annat
(reservatsföreskrifterna ger vissa möjligheter till att etablera byggnader/verksamheter som gagnar bad o
friluftsliv).
Tittar man runt ön efter campingområden/stugbyar med positiv utveckling gäller att de har tillgång till
strandnära områden där verksamheter typ restaurant, kiosk, pool, lekområden mm kan uppföras med
strandkontakt.
Vi tror att detta är en av nyckelfrågorna för utveckling av Sandvikenområdet.
Sammanfattning
Ett utpekande som LIS-område innebär att det finns särskilda skäl för dispens men för eventuella
byggnadsåtgärder krävs ändå beslut från länsstyrelsen. Det rör sig alltså endast om en lättnad i
dispensmöjligheterna. Utformningen och platsen kommer att prövas för varje kommande åtgärd.
Bolaget önskar alltså att regionstyrelsen ytterligare överväger frågan om Sandvikenstranden kan utgöra
LIS-område och tar in det i den slutliga utformningen av planen.

Östergarn Strand AB
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS, kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför
strandskyddsintresset. Detta innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet
har företräde framför alla andra intressen.
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Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet, från att det är möjligt utan
större restriktioner, via att det får ske med restriktivitet, till att LIS-områden inte är möjliga att peka ut. På
Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden inte uppfyller kriterierna för att kunna pekas ut.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#70 Anna Schölin, Maria Schölin Ericsson, Linda Beskow
2017-02-27
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Område IV Haralds Hage
Diarienummer RS 2015/184
I förslaget till fördjupad översiktsplan står ”En påtaglig skada på ett riksintresse av denna typ kan då vara att ny
bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare icke ianspråktagna landskapet och med en form som
avviker från den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som avviker från det traditionella. Det är således frågan
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om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende (avvikande utformning, moderna material) och gruppering
(ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör de fundamentala kriterierna i en bedömning om en etablering innebär
påtaglig skada på riksintresset.”
Beträffande område IV (Haralds hage) i Katthammarsvik vill vi, som ägare av Haralds hage 2:12, anföra
följande:
Form
Det är mycket viktigt att den traditionella byggnadsstilen följs. Det är också av största vikt att inga
avvikelser från riktlinjerna för bygglov - ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån landskapets skala” sker.
Gruppering
Grupperingen ska inte avvika från det traditionella i området. Vi anser inte att radhus och tät gruppering
av bostäder tillhör traditionell bebyggelse i område IV (Haralds hage).
Placering
I enlighet med vad som skrivs i översiktsplanen sid 65 (bevarande av öppenhet och placering i förhållande
till vägen samt naturvärden) anser vi att det är av största vikt att hålla avstånd till befintlig bebyggelse i
Haralds hage.
Med vänlig hälsning
Anna Schölin, Maria Schölin Ericsson, Linda Beskow

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflyttning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området.
Område IV ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig bebyggelse i
tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En förtätning i
dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV för att genomföra
förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna söder och öster
om område IV också bör ingå i denna planläggning.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#71 Visby Stift, Egendomsnämnden, Arvid Mickelåker
2017-02-28
FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Dnr. RS 2015/184

Egendomsnämnden i Visby stift förvaltar på uppdrag av stiftsfullmäktige i Visby stift Prästlönetillgångar i
Visby stift, org. nr. 834002-0547, som består av fastigheter och fond.
Egendomsnämnden har på nämndssammanträde 20 februari 2017 beslutat skicka sina synpunkter på FÖP
för Östergarnaslandet och Katthammarsvik som är under utställning t.o.m. feb 2017. Östergarn
prästgården 1:1 samt Ardre annex 1:1 är prästlönefastigheter och berörs av aktuell FÖP.
Egendomsnämnden ställer sig positiv till bebyggelseområde V (Ganne Lassar Kviar). Området ligger på
prästlönefastighet Östergarn prästgården 1:1 och är beläget norr om idrottsplats och tennisbanor som
används av Östergarns idrottsklubb.
Efter samråd med representant från sockenförening samt LRF i Ardre vill vi också ställa oss positiva till
bebyggelse i området norr om kyrkan i Ardre. Beläget på prästlönefastheten Ardre annex 1:1.

Visby den 27 februari 2017
På egendomsnämndens vägnar
Arvid Mickelåker
Egendomsförvaltare Visby stift
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Område V Ganne Lassar Kviar
Länsstyrelsen menar att en exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av
alvarmark samt kalkgräsmark, naturtyper prioriterade för skydd inom EU samt att ny bebyggelse och
hävdande av tomtmark inom området skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden.
Denna del av området utgår därför från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår som
möjligt bebyggelseområde.
Ardre
Något förslag på nytt bebyggelseområde norr om Ardre kyrka har inte skriftligt inkommit under
utställningstiden. Området är fortsatt utpekat som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Under förutsättning att de föreslagna övergripande riktlinjerna samt
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna följs och att det går att lösa vatten och avlopp, finns dock möjlighet
att pröva nyetablering genom en ansökan om planbesked där närmare utredning får avgöra vilken
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exploatering som kan vara lämplig. Även ett fåtal nya byggnader kommer sannolikt att utlösa
detaljplanekrav.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#72 Markus Selin
2017-02-28
Hej
sommargotlänning som nu bosatt mig på Östergarnslandet.
Jag har två kommentarer till planen, se bilaga
1. Bebyggelseområde 14, tacksam om Ni utökar sträckningen något enligt markering för att samutnyttja
VA med planerna på Bengts och för anslutning till befintlig väg. Detta område lämpar sig mycket bra för
bebyggelse utan att störa. Det harmoniserar men bebyggelsen i området norr ut.
2. Kompletteringsområde norr, se bilaga. Tacksam om Ni utökar detta område något lite enligt markering
av två skäl, dels för att ge någon frihet att lägga ett hus i terrängen, dels för att den verksamhet som jag
håller på med behöver line of sight till Östergans fyr (tror Beata Afselius är inspelad på detta)

Med Vänliga hälsningar
Markus Selin
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
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jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer att ändra
på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Gällande område 14 så är det förhållandevis väl avvägt i planförslaget. Yttrandet föranleder ingen ändring
av förslaget.

#73 Kerstin Rosenkvist
2017-02-28
Hej!
Jag har ett förslag till FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Det vore bra med en trottoar/cykelväg hela vägen nedifrån Rökeriet i Katthammarsviks hamn nere vid
Borgvik, upp genom samhället till Tempo. På något sätt skulle den sedan fortsätta till kyrkan/ Skolhuset
Östergarn.
Det är många som rör sig i området hela året till fots, cykel och med hund och speciellt sommartid känns
det otryggt med tanke på trafiken.
Om cykelleden kunde fortsätta ända till Herrviks hamn vore det toppen! Det skulle underlätta möjligheten
till att cykla till och från affären från ett större område.
vänliga hälsningar
Kerstin Rosenkvist
Östergarn Rodarve

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med dina synpunkter. Regionen har
begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en statlig väg som ägs och drivs av Trafikverket. Det
har under samråd och utställning inkommit flera påtalanden om trafiksituationen längs nämnda vägar och
dessa har överlämnats till Trafikverket. Under utställningen har även ett yttrande från Nygarns Utveckling
AB inkommit där de redovisar en karta med föreslagen dragning av gång- och cykelled som föreningen
avser åstadkomma. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ. I planeringsunderlaget
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beskrivs förstudien Cykla på Gotland som initierades av regionen för att tillsammans med näringslivet
utveckla potentialen för en ökad cykel- och rekreationsturism på Gotland. Bl a föreslås en rutt på mellan
Katthammarsviks hamn och Herrviks hamn. Ett genomförande av denna rutt skulle som nämns i
yttrandet vara positivt för ett större omland kring Katthammarsvik. Yttrandet föranleder ingen ändring av
förslaget.

#74 Mats Persson, Mårten Beskow, Malin Persson
2017-02-28
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Vi har stor förståelse för att Katthammarsvik bör få möjlighet till ny bebyggelse för att stärka samhället
som serviceort. Samtidigt är det viktigt att inte skada och störa den genuina naturen.
Område IV Haralds Hage samt VI Vassmunds.
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning:
”En påtaglig skada på ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare
icke ianspråktagna landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som
avviker från det traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende
(avvikande utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala
kriterierna i en bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV ( Haralds
Hage) för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser vi med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:

-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
”skrytbyggen”. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån
landskapets skala”. Då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½plan. Vad är traditionellt med
radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?

I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Denna text står i direkt konflikt med vad som står under område IV och VI. Vi
har mycket svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas), kan uppfattas som samlad
bebyggelse.
Dessutom ser vi med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och VI
kvarstår, då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen.
Målbilden som Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
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Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar vi att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen, så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV och VI minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse ska ske i harmoni med omgivningen.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om en del av skogen avverkas kommer
resten fällas av stormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och
alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.

-

Om området IV kommer att bebyggas bör existerande fritidstomter på drygt 1000m2 ökas till
ca.1500m2.

Vid kontakt med lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter som 1000m2 inte
skulle läggas ut i dagens läge . Skall en planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en
samordning av befintliga och nya tomter göras.
Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden av växt och djurliv. Här finns ett mycket rikt fågelliv. Enligt
sociotopkarteringen är det viktigt att lämna en buffertzon av träd med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar, de tre delägarna av Haralds hage 1, tillika syskon,
Mats Persson, Mårten Beskow, Malin Persson
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflytning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området, därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att fritidshusbebyggelse inte bör
förespråkas inom bebyggelseområdena. Området är möjligt att ansluta till kommunalt VA, detta är en
förutsättning för exploatering. Huruvida befintlig bebyggelse kan anslutas till det kommunala
verksamhetsområdet blir en fråga för senare bedömning under detaljplaneskedet.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
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samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#75 Jimmy Bengtsson och Jannica Bengtsson
2017-02-28
Angående fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 –
utställning
I FÖP anges områden för turiständamål 16-17. Område 16 avser Sjaustru. Undertecknade är
fastighetsägare till fastigheten Gammelgarn Gartarve 1:46.
Område 16 används redan idag för turiständamål i form av exempelvis svamp- & bärplockning,
naturpromenader och solbad men även småskalig camping på strandängen som då sker med stöd av
allemansrätten och med hänsyn till befintliga boningshus, exempelvis vårat, trots att området inte är
planlagt för turiständamål. Det är helt enkelt natur. Enligt vår mening fungerar det bra som det är. Sjaustru
är ett ställe där turismen fortgår på naturens villkor medan exempelvis ställen som Katthammarsvik och
Sandviken har en betydligt kraftigare exploatering för turiständamål vilket i sin sammansättning och helhet
är en stor del av upplevelsen med Östergarnslandet. Skillnaderna.
Under 2016 erhöll vi byggnadslov för en ersättningsbyggnad på vår fastighet. I den processen med
Länsstyrelsen och Region Gotland fick vi lära oss innebörden av strandskyddet, att marken gränsar till
naturreservat och natur av särskilt riksintresse, att enskilt vatten- & avlopp måste utföras med yttersta
varsamhet, osv…. Även ur det perspektivet förefaller det helt orimligt att öka exploateringen för
turiständamål inom området.
Sammanfattningsvis motsätter vi oss kraftfullt det som anges för område 16 i utställningen för den
fördjupade översiktsplanen med diarienummer RS2015/184 därför att;


Det redan fortgår småskalig turism inom ramen för allemansrätten i Sjaustru, och som inte lämpar
sig för den ökade exploatering som är innebörden av utställningen av FÖP för område 16.



Område 16 till största delen omfattas av strandskyddet och gränsar till natur av särskilt
riksintresse samt har en mycket känslig och grund färskvattenmiljö.



Område 16 är helt tillpassat till den mark som ägs av Region Gotland vilket är ett mycket
subjektivt ställningstagande istället för att objektivt föreslå vad som vore den bästa FÖP med ett
långt större markområde som planeringsunderlag.



Område 16 är placerat rakt över och helt utan hänsyn till vår fastighet.

Tyresö den 27 februari 2017
Jimmy Bengtsson & Jannica Bengtsson
Fastighetsägare till fastigheten Gammelgarn Gartarve 1:46
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av det
reviderade området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring
hur naturvärdena inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar
vatten- och avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#76 Kerstin Selin
2017-02-28
Angående förslag till bebyggelseutveckling,
Tacksam om Ni kan införa ett mindre kompletteringsområde kring befintlig bebyggelse. Se markering
enligt bilaga.
Med vänliga hälsningar
Kristina Selin
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! På grund av områdets samlade höga natur- och kulturvärden anges det i
planförslaget som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd för pågående markanvändning. Inom
detta område finns möjligheter att utifrån platsens förutsättningar att hitta ytor för enstaka
kompletteringar av ny bebyggelse utifrån de generella riktlinjer samt riktlinjer för bebyggelse och bygglov
som presenteras i handlingen. Om platsen är lämplig måste prövas genom bygglovprocess. Yttrandet
föranleder ingen ändring av förslaget.

#78 HSB, Ulph Lundgren chef fastigheter
2017-02-28
REMISSVAR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖSTERGARNSLANDET OCH
KATTHAMMARSVIK
HSB har läst förslaget med stort intresse då det är gediget och väl underbyggt.
Ett av regionens viktigaste mål är att öka den bofasta befolkningen. Ett övergripande mål är också att
skapa förutsättningar för en framtida levande landsbygd och därmed förbättra möjligheterna för
utvecklingen mot en inomregional balans. Det behövs attraktiva bostäder för att nå dessa mål.
Katthammarsvik är en mycket viktig serviceort för Östergarnslandet. För att orten ska kunna behålla sin
attraktivitet samt vara hållbar som bostadsort så är det viktigt att man har god tillgång till kollektivtrafik.
För att locka boende till orten är förhoppningen att möjlighet till barnomsorg samt övrig service ska få
finnas i närområdet.
Med vänlig hälsning
Ulph Lundgren
Chef Fastigheter
Mobil: 070 522 30 38 ulph.lundgren@hsb.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet och instämmer i de lämnade synpunkterna.

#80 Curt Redner, Anna Redner, Cecilia Redner
2017-02-28
Synpunkter på förslag till Översiktsplan för Östergarnslandet
I det område mellan Badplatsen och Vassmunds som sedan tidigare är strandskyddsområde med avseende
på skydd av fågellivet, är det angeläget att det även fortsättningsvis inte görs några anläggningar som tex
vägar/stigar. Sedan viken vid Vassmunds röjts ut har området för fåglar minskats och många har förflyttat
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sig närmare området vid Redners brygga. Det är därför angeläget att bevara det återstående strandområdet
orört för att undvika ytterligare negativa påverkan på fågellivet.
Vänliga hälsningar
Curt Redner
Anna Redner
Cecilia Redner

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för lämnat yttrande. Ett eventuellt gångstråk måste i så fall ta hänsyn till dessa aspekter. Det finns
dock flera exempel på gångstråk/stigar genom naturområden som inte stör djur- och fågellivet. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

#81 Carin Johanson
2017-03-01
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Hej!
Jag har nu övergripande gått igen utställningsförslaget och ser positivt på detta.
Av tidigare erfarenhet vet jag dock att markerade kompletterings- och bebyggelseområden utbredning
tolkas alltför bokstavligt av bygglovsenheten.
Jag önskar därför att en utbyggnadsstrategi, med tydliga riktlinjer utifrån befintlig bebyggelsestruktur
kopplas till de redovisade områdena, vilken utifrån fördjupade studier redovisar hur en kompletterande
bebyggelse på lämpligt sätt ska inplaceras så att Östergarnslandets karaktär utvecklas och förvaltas. Denna
skulle kunna utgöra bilaga till den fördjupade översiktsplanen och benämnas ”Karaktärs-, gestaltningsalternativt program för bebyggelsestruktur”
Nedanstående text, som jag tidigare tagit fram skulle kunna utgöra en inledning på en sådan fördjupning;
Bebyggelsestruktur Östergarnslandet - generellt
I det öppna och åldriga kulturlandskapet på Östergarnslandet framträder bebyggelsen samlade i grupper längs det befintliga
vägnätet. De har sin tillhörighet i jordbrukslandskapet eller i anslutning till fisket. Varje byklunga består av välbevarade
gårdsmiljöer och varierade byggnader från olika epoker, där varje tid går att avläsa i bebyggelsens utformning.

Denna bebyggelsestruktur framträder särskilt tydligt vid studier av flygbilder. Varje husklunga
utkristalliseras genom att de oftast ligger inbäddade i grönska och avrundas med höga träd,
lummig växtlighet och stenvaster. Ett väsentligt drag är också att de avskiljs av skogspartier eller
särskiljs av öppen åkermark. Denna struktur har en stark koppling till upplevelsen av Östergarns
landskapsbild och dess läsbarhet.
Nyare bebyggelse i form av fritids- och permanenthus har antingen placerats i anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp eller
grupperats inne i skogsområden – väl dolda av växtlighet.
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Sammantaget har detta bidragit till att ett tydligt bebyggelsemönster, i samklang med områdets unika
naturvärden, genom århundranden har utvecklats på Östergarnslandet.
De mer generella riktlinjerna som redovisas ger, enligt min uppfattning, inte tillräckligt underlag för en god
avvägning.
Visby den 28 februari 2017
Carin Johanson
Ägare till Östergarn Kaupungs 1:14
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på möjligheten att framgent kunna
fördjupa kunskapen kring landskapsbilden på Östergarnslandet inom ramen för detaljplaneläggning och
bygglovhantering. I planen framhålls tydligt volymstudier och landskapsanalys som verktyg för att hitta
lämpliga sätt att inplacera ny bebyggelse i relation till det omgivande landskapet. Bedömningen är att den
kunskap som dessa tillvägagångssätt kan tillföra är lika verkningsfulla som att ta fram en fördjupning inom
ramen för översiktsplanen, vilket torde vara en längre och mer tidsödande process. Yttrandet föranleder
inga ändringar av förslaget.

#82 Leif Pettersson
2017-03-01
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet.
Undertecknad vill framföra sina synpunkter på utställd plan FÖP Katthammarsvik.
Allmänt
Som fritidsboende i Katthammarsvik har jag noterat att samhället och dess kvarvarande företagare kämpar
med växlande framgång mot avfolkning och centralisering till Visby. Jag tycker därför att det är positivt att
regionledningen tagit initiativ till en översiktsplan med temat utveckling av Östergarnslandet/
/Katthammarsvik. Dock tycker jag att föreliggande förslag är alltför tamt för att göra skillnad.
Förslaget
En enkel ändring som på sikt kan generera ett stöd till bygden är att passa på tillfället, när nu regeringen
anvisat en möjlighet för kommuner att föreslå LIS-områden, och föreslå ett större område. Se mitt förslag
på bifogad kartkopia. Jag ser framför mig att detta område kan ha en framtid som stugby med egen
badstrand och bryggor. Man har sett på andra ställen i Sverige att det som börjar som stugområde kan
utvecklas till hotell eller dylikt. Likaså om kompletteringsområde Vassmunds blir exploaterat så tror jag att
det kan vara ett positivt tillskott om detta området kan marknadsföras med egna bryggor för bad och båtar
rakt nedanför bebyggelsen. Ger man bara lite öppna förutsättningar kan marknaden ta hand om
utvecklingen.
Jag uppmanar beslutande myndigheter och politiker att ge Katthammarsvik den hjälpande hand det så väl
behöver. Vi pratar om en mikroskopisk del av Gotlands kust som eventuellt skulle bli utsatt för en hårdare
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exploatering. Det behövs en utökad bebyggelse i Katthammarsvik och då är nog enda alternativet
fritidsbebyggelse.
Med vänlig hälsning
Leif Pettersson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter!
Utpekande och utformningen av LIS-områden i och i anslutning till Katthammarsvik har ägt rum i flera
steg i planprocessen. Det nu föreslagna området har inte tidigare lyfts fram i den processen. Bedömningen
är att förslaget innebär en alltför omfattande förändring för att utrymmet i det här skedet av planprocessen
inte ska räcka till för att utreda, samråda och avväga förslaget om utökat LIS-område. Utpekade LISområden ska vara väl motiverade. Ett starkt motiv för utpekande av LIS-områden är att det redan finns en
utvecklingsbar verksamhet eller bebyggelse att bygga vidare på. Det område som är utpekat som LISområde i utställningsförslaget i Katthammarsvik bygger på den tanken.
Det ovan föreslagna området är ett sammanhängande oexploaterat område. Bedömningen är därför att
strandskyddsintresset är högt. På Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt. Utpekade LIS-områden
ska medföra endast liten påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv
och på den specifika platsen. Därtill ska även hänsyn tas till andra allmänna intressen. Bedömningen är att
det redan utpekade området ryms inom kravet på både restriktivitet och kravet på utvecklingsbara
verksamheter att bygga vidare på och att detta skulle medföra endast liten påverkan på
strandskyddsintresset. Bedömning är att det föreslagna område bör få förbli oexploaterat och det därför
inte är lämpligt att pekas ut som LIS-område. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#83 Peter och Anneli Vittnavall
2017-03-01
Yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
2025 Dnr RS2015/184.
Kommunen vill i fördjupningen av översiktsplanen gärna påtala vikten av områden för turismändamål,
vissa av dessa är utpekade som LIS-områden.
Vi saknar en tydlig förklaring till varför strandskyddet inom dessa områden ska upphävas. Kommunen har
pekat ut områdena som LIS, men inte tydligt motiverat varför dessa är av vikt för landsbygdsutvecklingen.
Dessutom görs ingen beskrivning av konsekvenserna för djur- och växtlivet samt friluftslivet inom dessa
områden. En sådan beskrivning bör tydliggöras och inte gömmas i en vag miljökonsekvensbeskrivning.
Plan- och bygglagen är tydlig med att förutsättningarna och konsekvenserna av planering ska framgå av
dokumentet; något som vi anser helt saknas.
Kommunen pekar på vikten av strandskyddet och på sida 109 radas de olika statliga (och övriga)
anspråken upp. Här visas styrkan i de natur- och kulturvärden som utgör Gotlands kust. Vi föreslår att
kommunen arbetar med att bevara dessa istället för att exploatera, det är något som är viktigare än ett
antal campingplatser eller ett fåtal bostäder.
Vi anser enligt ovan att kommunen inte uppfyller Miljöbalkens intentioner i de utpekade LIS-områdena:
7 kap. 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett
område som 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
(...)
c) på Gotland
(...)

Vi emotser gärna era svar i utlåtandet!
Peter & Anneli Vittnavall
Sjauster 776

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Peter & Anneli Vittnavall menar att regionen i fördjupningen av översiktsplanen gärna vill påtala vikten av
områden för turismändamål, vissa av dessa är utpekade som LIS-områden. De saknar en tydlig förklaring
till varför strandskyddet inom dessa områden ska upphävas.
Utgångspunkten för översiktsplanen för Region Gotland är de mål som stakades ut i Region Gotlands
regionala utvecklingsprogram Vision Gotland 2025. Översiktsplanens roll i den regionala utvecklingen är
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att redovisa grunddragen för hur planeringen av den framtida mark- och vattenanvändningen kan bidra till
att nå visionsmålen.
I Vision Gotland 2025 slås bl.a. fast att turismen är en av Gotlands viktigaste näringar. Av översiktsplanen
framgår dock att en utveckling av turistområden måste ske så att natur- och kulturvärdena samt
förutsättningar för det rörliga friluftslivet inte skadas.
Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling, s.k.
LIS-områden, i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för utveckling av landsbygden och ha en
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt bebyggelsetryck och
där strandskyddsvärdena är särskilt höga. Gotland är ett av dessa områden.
Det finns en politisk vilja inom Region Gotland att undersöka möjligheterna att peka ut LIS-områden i
arbetet med de fördjupade översiktsplanerna. Att uppföra byggnader, anlägga anläggningar mm kräver
dispens från strandskyddsbestämmelserna eller att strandskyddet upphävs. För att få dispens från
strandskyddsbestämmelserna krävs det ”särskilda skäl”. ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS,
kan i vissa fall utgöra ett sådant ”särskilt skäl”. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har
företräde framför vissa aspekter av strandskyddsintresset. Det innebär inte att hänsyn till strandskyddet
helt kan bortses ifrån i de utpekade områdena. Det innebär fortfarande att det ska vara fri passage utmed
stranden och att områdena i övrigt i ska vara tillgängliga för allmänheten, med undantag av de ytor där det
kan bli tillåtet att uppföra byggnader eller vidta andra begränsade åtgärder som inte annars hade varit
möjliga.
Region Gotland har sedan 2010, med början i Bygg Gotland, översiktsplan för Gotland kommun, arbetat
fram en modell för ett stegvis utpekande av LIS-områden. Där slogs fast att fokus för framtida
utpekanden av LIS-områden bör vara befintliga campingplatser och områden som är utpekade för
turismändamål i fördjupade översiktsplaner, de mindre kustsamhällena samt fd militär- och
industriområden. Modellen har tidigare tillämpats i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Storsudret och Burgsvik och den fördjupade översiktsplanen för Fårö som antogs av regionfullmäktige
2013 respektive 2014.
Den framtagna modellen har nu även tillämpats i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik. Arbetet är uppdelat i ett antal delprocesser. Den första processen
omfattar avvägningar ur ett helhetsperspektiv, samt avvägningar ur ett kommundelsperspektiv, kopplat till
framtagandet av i det här fallet den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Slutlig avvägning mot andra intressen enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen kommer därefter
att ske i konkreta ärenden. Hur processen ser ut och hur arbetet har bedrivits finns redovisad i
planförslaget.
Peter & Anneli Vittnavall skriver att regionen har pekat ut områdena som LIS, men inte tydligt motiverat
varför dessa är av vikt för landsbygdsutvecklingen.
Gemensamt för flera områden på Gotland är att det finns ett behov av att skapa möjligheter för en
framtida positiv utveckling så att människor kan bo och leva på landsbygden genom att trygga servicen,
stimulera det lokala näringslivet, peka ut områden för bostäder och verksamheter, bygga ut infrastrukturen
i form av allmänna kommunikationer, bredband, vägar, cykelleder, vatten och avlopp etc.
Östergarnslandet är ett av dessa områden.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att finna och beskriva den lämpligaste vägen mot en
långsiktigt hållbar utveckling där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna kan förenas på ett
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så optimalt sätt som möjligt. Det är inte en satsning, ett projekt eller en möjlighet som kommer att
åstadkomma en sådan utveckling. Det är snarare de många små satsningarna, projekten och möjligheterna
som kommer att vara avgörande. Därför är varje möjlighet värd att pröva. Mot detta utvecklingsintresse
står naturligtvis i vissa fall många andra och minst lika viktiga intressen, inte minst olika former av
bevarandeintressen.
Peter & Anneli Vittnavall menar att regionen pekar på vikten av strandskyddet och att regionen på sid 109
i förslaget radar upp de olika statliga (och övriga) anspråken. Här visas styrkan, menar Peter & Anneli
Vittnavall, i de natur- och kulturvärden som utgör Gotlands kust. Peter & Anneli Vittnavall föreslår att
regionen ska arbetar med att bevara dessa istället för att exploatera, det är viktigare än ett antal
campingplatser eller ett fåtal bostäder.
I förslaget redovisas en analys av strandskyddsvärdena på Östergarnslandet. Där konstateras att stränderna
på Östergarnslandet tillhör de allra värdefullaste på hela ön. Samtidigt konstateras det att Östergarnslandet
tillhör ett av de områden på Gotland där behovet av landsbygdsutveckling är som allra störst.
Bedömningen är att det sammantaget finns goda motiv att i begränsad omfattning pröva möjligheten att
peka ut LIS-områden på Östergarnslandet. Det är endast inom två områden som LIS-områden har pekats
ut. Bedömningen är att det både i Katthammarsvik och i Herrvik finns potential att skapa arbetstillfällen. I
planbeskrivningen finns utförliga beskrivningar av detta. Den sammantagna bedömningen är att frågan
om LIS-områden på Östergarnslandet och i Katthammarsvik är behandlad med stor återhållsamhet. Ca
98,5% av strandskyddet kommer efter planens genomförande fortfarande att vara intakt.
Peter & Anneli Vittnavall menar vidare att planen saknar en beskrivning av konsekvenserna för djur- och
växtlivet samt friluftslivet inom dessa områden. En sådan beskrivning bör tydliggöras och inte gömmas i
en vag miljökonsekvensbeskrivning. Peter & Anneli Vittnavall menar att plan- och bygglagen är tydlig med
att förutsättningarna och konsekvenserna av planering ska framgå av dokumentet; något som de anser helt
saknas.
I planförslaget ägnas hela kapitel 5 åt att beskriva konsekvenserna av planförslaget. Bedömningen är inte
att miljökonsekvensbeskrivningen för sitt ändamål varken är vag eller göms undan, den är snarare som sig
bör – översiktlig. Bedömningen är att konsekvensbeskrivningen uppfyller plan- och bygglagens krav på
nivå och innehåll för den fördjupade översiktsplanen ifråga.
Peter & Anneli Vittnavall anser sammanfattningsvis att regionen inte uppfyller Miljöbalkens intentioner i
de utpekade LIS-områdena. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område
som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
Bedömningen är med stöd av lämnade svar och förklaringar enligt ovan att de utpekade LIS-områdena i
den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik är lämpliga för utvecklingen av
Östergarnslandet och att de är av ett sådant slag att de har en så begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt och att de endast har en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#84 Örjan Vatheuer
2017-03-01
Remissyttrande:
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik FÖP 2025
Jag har med stort intresse läst samrådsredogörelsen för FÖP. Även om jag är nöjd med svaret på mitt
tidigare inskickade remissyttrande och jag inser att jag för egen del inte kan påverka processen kring lagda
förslag för området där min fastighet Gammelgarn Davide 1:27 befinner sig, vill jag ändå komplettera med
följande synpunkter:
Begreppet ”kärnområde...” innebär bland annat en strävan att skydda och bevara pågående
markanvändning. Området där min fastighet befinner sig har tidigare klassats som "trädbeklädd betesmark
av fenoskandisk typ", men efter kontakt med regionekologen i november 2015 har denne konstaterat att
min fastighet inte längre kan betraktas som betesmark, eller ens restaurerbar betesmark, området är
numera kraftigt igenvuxet av i huvudsak större träd och buskar.
Därför anser jag att behovet av att skydda just min fastighet enligt ovanstående resonemang bör ses som
så lågt att ny bebyggelse mycket väl skulle kunna vara möjligt, om hänsyn tas till övriga regler och
riktlinjer.
Vänligen
Örjan Vatheuer.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ditt yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar inte ställning till enskilda bygglov i detta skede.
Om bygglovet uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren samt följer de riktlinjer och intentioner som
ställs i den fördjupade översiktsplanen bör inga hinder föreligga för att pröva platsen för bygglov. Din
fastighet kan inte anses ingå i ett större kompletteringsområde och ligger i ett område med höga värden
generellt varför området fortsatt klassas som kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Detta hindrar dock inte att just din fastighet kan ses som lämplig för
exploatering vid en bygglovprövning. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

107

#85 Anna-Carin Sundberg och Anders Landström
2017-03-01

Bild över Herrvik från Hässle Backe från sommaren 2015.
Samrådsyttrande angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025/DNR RS 2015/189
2017-02-28/Anders Landström och Anna-Carin Sundberg Arkitekter SAR/MSA

Region Gotland
Yttrande angående förslag, FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, DNR RS 2015/189
Vi är fastighetsägare och boende i Herrvik och lämnar följande yttrande angående förslag till FÖP
avgränsat i anslutning till Herrvik planområde mm.
Delområde nedre Herrvik, LIS-område hamnen
Landskapsbilden
Mötet med Herrvik när man svänger ner genom vägens S kurva över Hässle backe är fantastiskt. Utsikten
är ett sammanhängande panorama ut över havet med Östergarn Holme, hela Herrsviks hamn framför den
höga klinten på Kuppen. Den samlade landskapsbilden är spektakulär och bland det bästa som Gotland
kan visa upp.
Att utveckla Herrvik som en unik plats och inte äventyra landskapsbilden måste vara en starkt styrande
utgångspunkt i översiktsplanen för Lis-området i nedre Herrvik.
En balanserad avvägning krävs för att skydda naturen, stödja näringsverksamheter och bosättningar.
Viktigt att både bevara, delvis återställa och samtidigt utveckla platsens attraktivitet för olika besökare.
Översiktsplanen måste vara av sådant innehåll och kvalitet så den kan fungera som ett dokument som
beskriver och föreskriver vikten att samlade bedömningar alltid utförs vid förändringar och vid
tillståndsgivning av ny bebyggelse eller andra åtgärder som mark förändringar som parkering mm.
I planförslaget saknas en beskrivning av den mycket viktiga utsikten över hamnområdet från det högre
belägna naturreservatet Hässle backe. Den idag så vackra Landskapsbilden bör säkerställas på ett tydligare
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sätt genom att beskriva bevarande och utvecklas genom att ett grönstråk markeras på plankartan norr om
vägen mot hamnen/ Lis-området. Se illustration röd och grön bilaga 1.
Markanvändning mellan länsväg och i Lis-området/hamnen.
Området präglas av ett skarpt möte mellan flera värdefulla naturformationer, boende och olika
näringsverksamheter. Naturen runt omkring Herrvik är väl skyddat med tydliga föreskrifter för
Naturreservat och Natura 2000 områden. Det finns idag olika vandringsleder i dessa naturreservat som
ansluter till Herrvik i både öster och väster. Att utveckla dessa vandringsleder med ett sammanbindande
gångstråk genom Herrvik. En vandringsled som förläggs i ett grönt stråk mellan hamnen och länsvägen.
Det bör markeras lika tydligt på i plankartan för Herrvik som det är markerat på Lis området i
Kattkammarsvik. Se karta sid 68.
En levande hamnmiljö rymmer olika näringsverksamheter och för att utveckla området är det föreslaget
som ett LIS-område. För att styra utvecklingen bör marken och dess användning beskrivas för att
säkerställa bevarande av väsentliga kvaliteter. Därför måste ett tydligt grön stråk mm markeras på
plankartan i Översiktsplanen. Se illustration grön bilaga1.
Från S kurvan vid infarten från väster ner mot Herrvik sträcker sig redan idag ett brett öppet ängsstråk
norr om vägen ner mot östra delen av hamnen. Detta gröna stråk är ett viktigt inslag i byn som bör
säkerställas och utvecklas till glädje för näringsverksamheterna, de boende och besökare. Ett minst 20 m
brett grönområde bör beskrivas norr om länsvägen från vägkorsningen till Grogarnsberget förbi
klockstapeln till östra hamnplanen. Det bör markeras på en plankarta som ett grönområde. Det innebär att
området blir en naturlig gräns och koppling mellan länsvägen, naturreservaten och hamnens verksamheter.
Det möjliggör att vandringsleder kan förbindas på ett tydligt sätt mellan Övre Herrvik, Grogarnsberget
och Herrviks Hamn. Länsvägen är sommartid en populär turistväg för bilister och om grönstråket skapas
kan både vandring till fots och cykling som ofta sker i grupp bli säkrare och mer åtskild från biltrafiken.
Infarten från länsvägen till västra hamnplanen med varv, museer mm kan som idag vara en väg genom ett
grönt stråk som korsar en tydligt beskriven vandringsled. Det innebär att en tydlig separering av biltrafik
och vandrare och skapar en gräns för verksamhetsområdet i anslutning till hamnplan. Eventuellt kan då
ett mindre parkeringsområde för besökare till västra hamnplanen ordnas innanför det obrutna gröna
stråket minst 25 m från länsvägen och placeras närmare varvet, museerna och hamnplanen. För att inte
negativt dominera utsikten från Hässle Backe.
Försättsbladet har en bild från sommaren 2015 som visar den sammantagna fantastiska utsikten från
Hässle backes naturreservat och hur i dag besökarens möter Herrvik. Bilden visar hur Ängen idag nyttjas
som uppställningsplats för avställda bilar och husvagnar mm vilket inte är värdigt platsen.
För ny bebyggelse i området bör tydliga föreskrifter beskriva orientering, gestaltning och form på nya hus
för verksamheter. Krav som kan beskrivas i en enkel principiell gestaltningsplan med riktlinjer för att
lämna byggnadslov. Tex. bör nya byggnader orienteras i rader med i huvudsak gavlar mot hamnen och
utföras med flacka sadeltak. Denna princip finns redan i gamla fiskeläget och bör vara utgångspunkt för
utformning av nya bebyggelsen i området.
Klockstapel mitt i byn
Mitt i Herrvik mellan ängen och hamnen står en stor grupp stora träd och buskar, som idag skärmar av
och fyller landskapsrummet på ett olyckligt sätt. Dessa träd bör gallras ut väsentligt så det skapas
genomsikt året om från infarten ner till hamnen.
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Den trädgallring som Länsstyrelsen tidigare utfört på slänter på Hässle backes naturreservat är en bra
referens för vad trädröjning i hamnområdet kan innebära. Med denna gallring skapades stora
skönhetsvärden som utsikter mot natur reservatet från Herrviks nedre by mot väster.
Det innebär att Klockstapeln som än idag används för Helgmålsringning åter får en central placering mitt i
byn. Det innebär även att den synliggöras från hela hamnområdet och även från hamninloppet när man
ankommer med båt till gästhamnen.
Användning av stora hårdgjorda hamnplaner/utökad parkering
Hamnplanens stora sammanhängande hårdgjorda ytor är dimensionerade för en mer omfattande
fiskenäring än vad som är troligt i framtiden. Hamnplanen bör därför kunna samutnyttjas för
kompletterande användningsområden och som plats för bussar och bilparkeringar för besökare under
sommaren. Andra delar av året kan ytan användas för uppställning av båtar eller andra tillfälliga
verksamheter. Därför bör orörd naturmark i området inte ianspråktas och hård göras för att skapa
områden för nya större bilparkeringar eller bli mark för tillfälliga eller provisoriska verksamheter under en
begränsad tid.
Herrviks hamnområde är inte lämpligt för en utökad parkering för pendlare/samåkning då det ligger för
ocentralt i området, och det är mer lämpligt att utveckla befintlig parkering i området mellan butik och
gamla skolan nära Katthammarsvik. Herrviks Hamn bör vara en slinga med hållplats på en busslinje där ev
behov av nya uppställningsplatser etc kan lämpliga placeras på mindre känsliga markområden områden
längre in landskapet.
Inga stora nya hårdgjorda markytor bör tillkomma i hamnområdet då det idag finns två befintliga genom
de två hamnplanerna. Flera mindre parkerings platser för ca max 10 bilar kan placeras utspritt i området.
De kan avgränsas med vegetation för att inte påverka landskapsbilden över hamnområdet från Hässlö
backes naturreservat och Kuppen. Se illustration blå prickar bilaga 2.
Bebyggelseområde 12 och 14 samt kompletteringsområde övre Herrvik
Översiktsplanen bör bättre beskriva att rådande bebyggelsemönster av stora fastigheter med olika typer av
solitära bostadshus skall säkerställas och vid nybebyggelse utvecklas. Det innebär att tillkommande
fastigheter för bostadshus bör föreskrivas att utföras på tomt areor på minst ca 1200-1500 m2.
I förslagets Riktlinjer för bebyggelse och bygglov beskrivs krav på utformnings etc vilket vi bedömer är väl
övertänkta. Det är framsynt att ny bebyggelse skall kunna avspegla sin tillkomsttid. Det är särskilt
väsentligt att tydligt förskriva att gestaltning av nya hus utförs med solitära sammanhållna volymer. Det är
arketypen för den idag så uppskattade och bevarandevärda bebyggelse i den gotländska landskapsbilden.
Om beskrivna riktlinjer för utformning och bygglov beslutas bör området i Övre Herrvik ges möjlighet till
ny bebyggelse. Lämpligt är att komplettera med områden längs med befintliga vägar. Området bör få en
mer sammanhållen bykaraktär vilket förstärks om hus tillkommer särskilt i anslutning till den ombyggda
kvarnen som ensamt ligger öster om vägen intill Hässle backe naturreservat. Se illustration grå på bilaga 1.
Områdes markering för 12 och 14 bör bearbetas så befintliga stigar från strandlinjen i öster bevarande
säkerställs, därför bör det beskrivas i planen. Område 12 bör minska mot öster då naturmiljön bör bevaras
utan bebyggelse i skogslandskap därför att området har en väl liten area, bättre att öka i anslutning till
ängar . Se illustration grå på bilaga 1.
2017-02-28
Anders Landström

Anna-Carin Sundberg
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Arkitekt /SAR/MSA

Arkitekt /SAR/MSA

Ägare och boende på fastigheten Östergarn Rodarve 1:14
Strandpromenaden 43 13150 Saltsjö Duvnäs

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ett genomarbetat yttrande över Herrviks utveckling.
Grönstråk och gång- och cykelväg
Inkomna synpunkter rörande grönstråk föranleder följande ändring/förtydligande i planförslaget:
På s. 44 tillkommer en ny rubrik med efterföljande text:
Grönstråk och gång- och cykelväg
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Landskapsbildsvärdena kan förstärkas genom ett nytt grönstråk norr om vägen mot hamnen och LISområdet. Genom att anlägga en gång- och cykelväg förbi fiskehamnen skapas goda möjligheter till
promenader och strövtåg som binder samman de två olika delarna och kompletteras med anslutning till
gång- och cykelstråk som för vidare ut i naturen. Det skulle även minska behov av flera stora
parkeringsytor i området då besökare och boende till fots eller cykel tryggare kan röra sig inom och
igenom området. Detta bör närmare utredas i en detaljplaneprocess.
Landskapsbild och siktlinjer
Som påtalas i yttrandet anges i riktlinjerna för bebyggelse och bygglov vikten av landskapets värdebärande
element för hur tillkommande bebyggelse bör utformas och placeras. Herrvik ligger även inom utpekat
värdefullt område för landskaps-, odlings- och kulturmiljöbild. Detta bör därför tas hänsyn till vid
kommande exploatering både för enstaka kompletteringar som vid detaljplaneläggning.
Tomtstorlek
Liksom samhällsbyggnadsförvaltningen angav i samrådsredogörelsen anses inte riktlinjer för tomtstorlek
lämpligt att ange då utgångspunkten för lokalisering och utformning ska utgå från platsspecifika
landskapstyper och karaktärer.
Parkering
Vid utveckling och planläggning av Herrviksområdet hanteras parkeringsfrågan mer i detalj utifrån de
eventuella behov som då föreligger. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget.
Område 12
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande över planen lämnat information om att lersammetslöpare har sitt
utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses yttrandet tillgodosett i denna fas av planeringen av område
12.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara. Ibland kan man kanske undra
varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka
plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering gjord utifrån kända
parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller jordbruksmark. Men i många fall
kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av ett bevarandevärt värde utan den
exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som
följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i
översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i
detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering än den som redovisas på
plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på
redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på
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exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även
inom redovisade möjliga bebyggelse- och kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i
samklang med de övergripande riktlinjerna, samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap
2 . För även i redovisade bebyggelse- och kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande
bebyggelse känns som en naturlig förtätning av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande
av öppenheter i kulturlandskapet är en självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät
villabebyggelse. Ett förtydligande om gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs
på s. 19 i planhandlingen.
Yttrandet föranleder ändringar av förslaget enligt ovan.

#86 Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening, Jan Åberg ordförande
2017-03-01
RS 2015/184
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening får yttra följande över förslaget till FÖP för
Östergarnslandet.
Föreningen anser att utställningsförslaget på många sätt ger möjlighet för utveckling av
Östergarnslandet och har inga generella invändningar. Föreningen har dock synpunkter där planen
speciellt angår föreningen som ägare till fastigheten Östergarn Rodarve 1:2.
1. Byggnadsnämnden har i beslut 2011-02-09, BN § 13, i ärende BN 2010/668, uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen, att upprätta detaljplan i enlighet med
område H i planprogrammet. Detta skulle ske när en lösning på VA-frågan åstadkommits.
Herrviksområdets avloppsreningsverk togs i bruk sommaren 2015 och regionens bräckvattenverk
sommaren 2016. Området ligger i nära anslutning till befintliga VA-ledningar. Från VA-synpunkt
finns alltså inte längre något hinder utan tvärtom skulle bebyggelse i detta område vara till fördel
för samtliga abonnenter. Det förhållandet att det finns ett positivt planbesked är inte berört i
handlingarna. Det framgår inte vilka förutsättningar som ändrats sedan prövningen i
byggnadsnämnden i februari 2011. Föreningen anser för sin del att det inte finns några bärande
skäl att ta bort område H som bebyggelseområde.
2. Övre Herrvik har varierad samlad bebyggelse. I förslaget finns ett kompletteringsområde som pekar
ut var komplettering av denna bebyggelse skulle kunna ske. Föreningen anser att detta område bör
utökas i sydostlig riktning i enlighet med det skuggade området på bifogad kartbilaga. En sådan
utökning ligger i linje med den befintliga bebyggelsestrukturen och skulle vara positivt för
utvecklingen i Herrviksområdet.
Till detta har föreningen en önskan om att trafiksituationen i Katthammarsvik ska får en bättre och
säkrare lösning, inte minst för fotgängare. Förslagsvis skulle detta kunna ske med en ny gångstig parallellt
med Jakob Häggs väg, alternativt en trottoar på densamma.
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening
Jan Åberg, Ordförande
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Under samrådet framgick med tydlighet att förutsättningarna för att utveckla fd område H för bostäder
påtagligt skulle skada riksintresset för naturvården. Länsstyrelsen ansåg att området var synnerligen
olämpligt som bebyggelseområde varför området inte längre anses lämpligt att peka ut i den fördjupade
översiktsplanen.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
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gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19 i planhandlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och
bygglov ger stöd för vidare prövning även utanför bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med synpunkter angående trafiksituationen i Katthammarsvik.
Regionen har begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en statlig väg som ägs och drivs av
Trafikverket. Det har under samråd och utställning inkommit flera påtalanden om trafiksituationen längs
nämnda vägar och dessa har överlämnats till Trafikverket. Under utställningen har även ett yttrande från
Nygarns Utveckling AB inkommit där de redovisar en karta med föreslagen dragning av gång- och
cykelled som föreningen avser åstadkomma. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#88 Sven Niitsoo
2017-03-02
FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Ang. LIS-området vid Kattviken
Vi äger fastigheten Tomase 1:6, 1:65 och är sommarboende sedan farfars tid på 50-talet.
Robi Nömme, fiskare och livsnjutare och vid tillfället chaufför körde oss från Lörje kollo nära Smöjen till
farfar i Katthammarsvik. Farfar var sjöman och hamnen var det första jag utforskade.
På flertalet ställen på Östergarnslandet efterfrågas ytterligare LIS-område. I Katthammarsvik är man
försiktig, vilket inte bör tolkas som oengagerad. För negativt intresse utmärker sig sommarboende
personer utan intresse för bygdens utveckling genom företagande i Katthammarsvik.
Det är beklämmande!
Det finns en potential till utvidgning av småbåtshamnen i Katthammarsvik inte bara för tvåmänningar
utan även andra moderna farkoster lämpliga för Gotlands grunda vikar, från kanoter och kajaker till
brädor av olika slag, katamaraner och kitesurfare. En utvidgning av småbåtshamnen över samfälligheten
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vid Kattviken till Vike udde är lämpad för det ändamålet. Vike udde har av tradition härbärgerat olika
fiskebåtar och det inre av Kattviken har ända till 80-90-talet varit tillgänglig för mindre grundgående båtar.
Någon av dessa syns fortfarande uppdragen på samfällighetens sluttande strandäng, som lämpar sig för att
rigga en kite och ger fritt utrymme för att påbörja en kitesurfing på den utmärkt långgrunda stranden, fri
från badgäster. Den ev. fågelskyddade sötvattendammen vid Annas Nöje torde ej vara ett hinder.
Jag yrkar i första hand att LIS-området skall ha den utsträckning som förslaget hade i det första skedet,
dvs. även omfattande området från småbåtshamnen till Vike udd. För den händelse det första yrkandet ej
kan tillgodoses, yrkar jag i andra hand att LIS- området skall omfatta även samfälligheten, Östergarn s.115
vid Kattviken.
Kungens uppslag om "Fisketurism i samklang med marin miljö" är en utmärkt idé. Den kan eventuellt
förverkligas på piren, med större båtar lämpade för det ändamålet. Småbåtshamnen kan utvecklas från
nuvarande läge till Vike Udd och över Kattviken för grundgående båtar.
En marknadsundersökning av Östergarnslandets behov av småbåtshamn torde inte skilja sig från övriga
Gotland. En småbåtsverksamhet har av naturliga skäl en avsevärd bredd och förankring som kan tilltala
allmänheten i bygden och flertal människor från Östergarnslandet till Roma. Den som ej kan föreställa sig
det intresset kan med fördel höra sig för om en plats för sin tvåmänning eller annan mindre flytfarkost i
någon småbåtshamn. Det saknas plats, efterfrågan är enorm och en ev. kölista närmast otänkbar.
Småbåtsverksamhet har i sin enkelhet en bredd som tilltalar flertalet och möjliggör en lättsam verksamhet
vid hav och natur. Det möjliggör en tilltalande förströelse utan större kostnad och möjliggör även en
bättre tillgänglighet till Kattviken för folk i bygden. Den planerade gångvägen är utmärkt även i det
sammanhanget, särskilt för tillgängligheten. Med fler människor i rörelse till och från en småbåtshamn
även på andra tider, höst och vår än den traditionellt korta säsongen under sommarmånaderna, kan verka
till att förlänga och för- djupa säsongen för nuvarande utmärkta företag i Katthammarsvik. Genom att
erbjuda fler människor ytterligare tjänster vid besök på näringsställen i Katthammarsvik och tillgodose
deras behov stannar de längre på området och berikar även nya näringar som kan utvecklas. För den
moderna människan med ett livspussel att gå ihop, finns behov av serviceåtgärder även vid så enkla nöjen
som brädsegling, för att inte tala om segling med katamaran. Här finns behov av tillgänglig service och det
skapar stora möjligheter för lokala entreprenörer.
Det är nödvändigt med en ändamålsenlig reglering av samfälligheten vid Kattviken i synnerhet som några
sommarboende där tagit sig friheter genom en typ av smygprivatisering. Det räcker ej med endast en
gångväg i översiktsplanen, mot en professionellt ledd motpart. Det är ingen tillfällighet att just dessa
personer motsätter sig LIS-område vid Kattviken.
Det är knappast någon tillfällighet att enda tillgängliga infarten till samfälligheten företer ett intryck av
skafttomt vid Jacob Häggs väg, allmänheten till förfång. Ett argument som som jag själv tagit del av är"
det är inte förbjudet att inte sätta upp staket vid sin tomtgräns". Ytterligare, är det lite väl osmak att den i
byggplanen angivna infarten från Anna Dubbes väg till samfälligheten aldrig kommit till utförande. Jag har
själv erbjudits att avyttra min del av infarten, som är öppen, allt för att fullborda deras privata utfart från
det hållet. Jag behöver ej nämna nackdelen för övriga på Anna Dubbes väg för att inte liksom för framtida
bebyggelse. Jag ser med viss skepsis på deras förmenta intresse för en gångväg vid Kattviken. Ur min
synvinkel företer det intryck av strategisk och tillfällig reträtt. Själv är jag naturligtvis för gångvägen!
Hur de en gång lyckades med gamle fiskaren Robi, när han avvisades från samfälligheten som varande
obehörig, då han stilla högg ved vid sitt upplag av timmer, det låter jag vara osagt.
Lidingö 2016-02-28
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Sven Niitsoo

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter!
Det är mycket olyckligt att fastighetsreglering mot detaljplanens intentioner har genomförts i området
längs Kattviken. Flera personer har uttryckt detta till tjänstemän under samrådet och under de
informationsmöten som genomförts under framtagande av den fördjupade översiktsplanen. Allmänhetens
tillgänglighet till stranden är av stor vikt för Katthammarsviks attraktivitet och för den potential som
området har för att bidra till landsbygdsutveckling. Det föreslagna LIS-området ger ytterligare möjligheter
att utveckla småbåtshamnen och Kattviken till en än större attraktion för både besökare, sommarboende
och Katthammarsviksbor.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#89 Försvarsmakten
2017-03-03
Yttrande över Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, Region Gotland, Gotlands län

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Larsson, Bo
Ställföreträdande chef produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inlämnat yttrande.

#90 Ellen och Björn Håkansson
2017-02-28
Vi vill ge följande synpunkter på delar av Fördjupade Översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik.
Byggnadsplanen över Katthammarsvik som togs fram av Romaklosters kommun 1970 kan med fog kallas
en av Sveriges sämsta planer. Man tog ringa hänsyn till de företag som fanns liksom möjligheter att
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utveckla boendet eller turismen. Halva planområdet uttogs till parkmark genom ett
exploateringsförordnande enl § 113 byggnadslagen.
Det område på stranden som planeras som LIS-område kommer att stärka företagen och den rörliga
besöksnäringen för Östergarnslandet. Undertecknade får t.ex. som största turistentreprenör här ute
möjlighet att expandera utan att förstöra den sammanhållande unika gårdsmiljön som karaktäriserar
kalkpatronsgården Borgvik. Av de tiotalet gamla kulturhistoriska byggnader som utgör gårdsbilden är
endast corps-de-logiet med flyglar inredda som bostäder. Alla andra byggnader är restaurerade som de
bruksbyggnader de varit och ingår i vårt program för att skapa ett gårdsmuseum. Detta är en miljö som vi
vill bevara, vilket innebär att våra möjligheter att utöka vårt uthyrningsboende därför är begränsat. Positivt
är därför att den del av vår strand som i dag inte används av badande eller besökare kan bli möjligt att
varsamt bebygga. Detta kommer inte att hindra någon att besöka stranden utan vi kommer att
fortsättningsvis ha området öppet som vi alltid har haft.
Det naturstråk som är illustrerat längs med stranden från "Redners brygga" till Vike är positivt och
kommer att förhöja värdet på upplevelsen av Katthammarsvik. Det mesta av stråket är placerat på
samfälld mark så det borde inte vara omöjligt att genomföra.
Regionen bör planera och projektera för en trafiksäkrare gångtrafik genom Katthammarsviks samhälle
längs med Jacob Häggs väg. Någon form av trottoar måste ordnas.
Borgvik och Katthammarsvik 24 februari 2017
Ellen och Björn Håkansson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Allmänhetens tillgänglighet till stranden är av stor vikt för Katthammarsviks attraktivitet och för den
potential som området har för att bidra till landsbygdsutveckling. Det föreslagna LIS-området ger
ytterligare möjligheter att utveckla området till en än större attraktion för både besökare, sommarboende
och Katthammarsviksbor. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med era synpunkter angående
trafiksituationen i Katthammarsvik. Regionen har begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en
statlig väg som ägs och drivs av Trafikverket. Det har under samråd och utställning inkommit flera
påtalanden om trafiksituationen längs nämnda vägar och dessa har överlämnats till Trafikverket. Under
utställningen har även ett yttrande från Nygarns Utveckling AB inkommit där de redovisar en karta med
föreslagen dragning av gång- och cykelled som föreningen avser åstadkomma
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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#91 Teddy Nordgren
2017-03-08
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik utställning dnr RS2015/184
Hej Jenny
Angående den reviderade planen så känns det inte längre meningsfullt att göra inlägg eftersom Regionens
förmåga att följa sina planer är en faktor som kan göra att hela planen kan bli en vacker fasad istället för
en plan som följs. Om regionen inte följer sina planer blir tilltron till dem låg och försöken att kringgå
dem ökar.
Regionen får inte göra planer som man själv inte följer!
Regionens tjänstemän talar för att bebyggelse av flera hus skall ske inom det område som är markerat
Parkmark både i befintlig översiktsplan och denna FÖP för Östergarnslandet.
I den första utgåvan av den nya planen var denna del fortfarande parkmark i planen. I den senaste utgåvan
är det planarbete som pågår. Detta tyder på att man inte från början tänkt bryta mot befintliga planer, men
att man nu är beredd att göra det.
Kan det vara så illa att det finns fler platser inom planområdet som Regionen går emot den tänkta planen?
Det vore förskräckligt eftersom Regionen i så fall inte blir en seriös aktör.
Som jag tidigare konstaterat har Region Gotland gjort en ambitiös och omfattande översiktsplan för
Östergarnslandet.
De olika historiska och naturvetenskapliga texterna är mycket intressanta och givande även vid sidan om
plandiskussioner.
Med vänlig hälsning
Teddy
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar dina synpunkter om att fördjupade
översiktsplanen är väl utarbetad. Samhällsbyggnadsförvaltningen antar att det är det pågående planarbetet
för fastigheten Hallvide 1:10 som hänvisas till i yttrandet. Detta planarbete påbörjades långt innan
samrådshandlingen för Katthammarsvik påbörjades. Byggnadsnämnden beslutade 2005-03-16 BN§59 att
ge dåvarande stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att tillskapa villatomter. Detta
innebär en ändring av gällande detaljplan för Katthammarsvik. I samrådshandlingen hade det varit bra att
tydliggöra att detta planarbete var påbörjat, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammades på
under samrådet. Därför lades fastigheten ut som område där planläggning pågår i utställningshandlingen.
Processen för detaljplanen för Hallvide 1:10 pågår fortfarande och planen är ännu inte antagen av
byggnadsnämnden. Berörda sakägare har möjlighet att lämna synpunkter inom detaljplaneprocessen.
I FÖP Katthammarsvik föreslås ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål/verksamheter
i område III och IV som ett led i tätortsutvecklingen av Katthammarsvik. Om detta genomförs kommer
en ändring av nu gällande detaljplan att krävas.
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En översiktsplan är vägledande men inte juridiskt bindande. Yttrandet föranleder ingen ändring av
förslaget.

#92 Centerpartiet på Gotland
2017-03-23
Diarienummer: RS2015/184 FÖP Östergarnslandet Utställningsförslag
På grund av sjukdom och resor så kommer här ett väldigt sent yttrande från Centerpartiet på Gotland
kring utställningsförslaget för FÖP Östergarnslandet.
Centerpartiet ser med tillfredsställelse att utställningsförslaget har tagit flera steg åt det vi ser som rätt
riktning jämfört med tidigare versioner. Vår ingång är att skapa utveckling på Östergarnslandet där
lokalintresset balanseras mot riksintresset. Det vill säga att skapa lokal utveckling enligt bygdens egna
önskemål. Vi tror att det är bästa sättet att åstadkomma långsiktig hållbar utveckling. Det eftersom ingen
vill exploatera sönder sin egen bygd, men ändå är bygden själv angelägna om att åstadkomma utveckling
och nybyggnation. Därför kommer Centerpartiet att ta extra stor hänsyn till de synpunkter som de lokala
utvecklingskrafterna spelar in under utställningsfasen, vid den slutgiltiga utformningen av FÖP: en inför
antagandet.
Centerpartiet tycker att Sandviken skall bli ett LIS område enligt det förslag vi presenterade när FÖP: en
skulle gå ut på utställning. Vi anser att det väl följer intentionerna i Översiktsplanen och att LIS skall
prioriteras högre än naturvårdsintresset i detta område.

För Centerpartiet på Gotland
Lars Thomsson 1:e vice ordförande

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS, kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför
strandskyddsintresset. Detta innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet
har företräde framför alla andra intressen.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet, från att det är möjligt utan
större restriktioner, via att det får ske med restriktivitet, till att LIS-områden inte är möjliga att peka ut. På
Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
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Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden inte uppfyller kriterierna för att kunna pekas ut.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#93 Tekniska nämnden
2017-03-08
Yttrande på utställningsförslag till Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025 (RS 2015/184 )

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner och beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till Byggnadsnämnden.
Bakgrund
Ifrågavarande förslag till fördjupad översiktsplan, utställd 20 december 2016- 28 februari 2017, har
tidigare överlämnats för samråd enligt plan- och bygglagen.
Sedan samrådsförslaget har regionens avsaltningsverket i Herrvik tagits i bruk. Distributionsledning går
mellan Herrvik och Katthammarsvik. Några planer på att utöka verksamhetsområdet finns inte. Två
gemensamhetsanläggningar med egna reningsverk är anslutna till regionens vattennät. Någon revidering av
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den VA-utredning som bilagts planförslaget har inte gjorts utan den utgör fortfarande planeringsunderlag
för bedömning av i första hand enskilda VA-lösningar.
En karta har lagts till planförslaget som redovisar vattenskyddsområden och regionens
verksamhetsområden för VA.
Riktlinjer för dagvattenhantering är i enlighet med den kommande regionala dagvattenstrategin att vid
exploateringar ska dagvattenhanteringen klargöras och avrinningen inte öka.
Övriga förändringar gäller att fyra utpekade bebyggelseområden har tagits bort och fyra nya tillkommit.
För de sistnämnda gäller andra VA-lösningar än regionala. Tre bebyggelseområden har utökats något. Sex
områden för kompletterande bebyggelse har tillkommit.
Planprogrammen för Herrviksområdet och Gammelgarn Gartarve har ersatts med detta planförslag.
LIS-området i Katthammarsvik har minskats något vilket bl.a. berör regionens fastighet Östergarn Tomase
1:49. Övriga förändringar rörande regionens fastighetsinnehav begränsas till Gammelgarn Gartarve 1:33
som i utställningsförslaget föreslås som område för turism med tonvikt på rörlig camping, tält och
husvagnar.
Beträffande förvaltningens yttrande att plushöjderna även borde gälla områden som inte ligger vid kusten,
svarar planförfattaren att denna fråga ska hanteras i aktualitetsförklaringsprocessen av översiktsplanen för
Gotland.

Förvaltningens synpunkter
Regionens reningsverk i Katthammarsvik ligger på fastigheten Östergarn Tomase 1:49 som i sin helhet
ligger under tvåmeterskurvan. Detta sammantaget torde göra det svårt att hitta lämpliga
användningsområden för den del av fastigheten som inte används. Förvaltningen har därför inget att
invända mot att fastigheten inte längre är utlagt som LIS-område.
Regionens fastighet Gammelgarn Gartarve 1:33 ligger vid Sjauster till största delen inom
strandskyddsområde. Fastigheten är drygt 13,6 ha stor och av det är drygt ca 1,2 ha utarrenderat till
Gotlands Polisförening. Förvaltningen ser positivt på förslaget rörande användningen av fastigheten men
för att kunna sälja eller på annat sätt upplåta marken för campingverksamhet bör byggrätter för
uthyrningsstugor o dyl kunna skapas i detaljplaneprocessen.
I protokollet för TN 2015-09-23 § 208 har följande av förvaltningens synpunkter på samrådsförslaget fallit
bort. Av den anledningen tas de upp igen.
Avfallshantering och förorenad mark
En viktig förutsättning för en utökning av bebyggelsen inom planområdet är att krav ställs på tillräcklig
vägstandard för miljöfordon (slam, latrin och sopor). Vägar ska med hänsyn till bärighet, höjd och bredd
vara framkomliga vid samtliga väderlekar.
Ljugarns återvinningscentral (utanför planområdet) ombesörjer även Östergarnslandet och
Katthammarsvik. Inom planområdet finns endast en återvinningsstation, i Katthammarsvik, som tar emot
förpackningar (plast, metall, papper) och tidningar. Det är Region Gotland i samarbete med FTI,
förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett företag helt utan vinstsyfte, som står för den servicen.
Stationen i Katthammarsvik och nya platser för en framtida möjlig utökning av
återvinningsstationer/centraler och platser för betalsäckar bör märkas ut. Även en tydlig redogörelse av
vilka olika typer av avfallsanläggningar som finns är önskvärd.
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Badplatser och avfall
Regionen har antagit en badplatsstrategi. I denna ingår Sandviken som en regional badplats som sköts av
Region Gotland. Vid Sandvikens EU-bad har regionen ansvar för soptunnorna och för att bortförsel av
avfall utförs varje vardag. Icke-regionala badplatser som regionen sköter är Grynge, Katthammarsvik och
Sjauster. På badplatsen i Katthammarsvik finns flera soptunnor, på de andra två finns endast en, som
regionen har tagit på sig ansvaret för att tömma varannan vardag. I badplatsstrategin finns angivet att
regionen bör sträva mot att källsorteringsstationer anläggs vid badplatser på regionens mark. En utredning
som syftar till att behandla frågan om hur husbilscampingen kan regleras ska genomföras. En lösning
borde medföra att de allteftersom ökande problemen med hushållssopor och olämplig toalettömning kan
minska. Region Gotlands anger i badplatsstrategin att regionen ska arbeta mot att avveckla skötsel på
badplatser som inte ligger på regional mark, där kommersiell verksamhet förekommer.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Förvaltningschef

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Gammelgarn Gartarve 1:33
Utpekandet av område 16, Gammelgarn Gartarve har lett till starka reaktioner. Många yttranden har
påtalat de höga naturvärdena i området och att området är olämpligt för utveckling av turistverksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att område för turismändamål endast ska pekas ut öster om
Gartarveån. Skrivningen om att turismutveckling ska ske i samklang med naturförutsättningarna vilket
innebär en relativt småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping dvs tält och husvagnar står
kvar. Kommande detaljplaneläggning får utreda i vilken utsträckning eventuella byggrätter är möjliga att
tillskapa inom området.
Avfallshantering och förorenad mark
Vägstandard för miljöfordon tas hänsyn till i detaljplane- och bygglovprocessen.
Kartskikt över befintliga avfallsanläggningar saknas för närvarande varför detta inte kan redovisas i
planeringsunderlaget. Dock nämns i texten under Övrig service i planeringsunderlaget att det finns en
återvinningsstation i anslutning till butiken i Katthammarsvik.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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BILAGA 1

VA-utredning för Östergarnslandet inför
fördjupad översiktsplanering
Region Gotland, Ledningskontoret

Rapport nr 2013-0408-A
Författare: Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB och
Håkan Djurberg, Akvanovum
2013-01-16
Uppdaterad 2015-04-23, Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB

WRS i samarbete med:

Sammanfattning
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet, har en
relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt att byggas ut endast
med mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse. I dessa områden bedöms
det svårt att lösa VA-försörjningen på ett samordnat sätt, och individuell VAförsörjning på varje fastighet förordas istället, med uttag av grundvatten för
dricksvatten och uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av
BDT-vatten. Undantaget är Herrvik som är ett kustnära område med mer
bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större nyexploatering.
Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara relativt
begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad för hela
Östergarnslandet, och i samtliga utpekade exploateringsområden i inlandet bör
istället VA-försörjningen ske lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till
Katthammarsvik bedöms inte vara motiverat, men däremot ev. en
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot
Kirunabyn/Sandvik. Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det
kommunala VA-verksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att utveckla
de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom ihopkoppling med
anläggningar i Herrvik.
Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de utpekade
exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag
bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre
än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som
på Storsudret och det finns procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög
kapacitet. Dock saknas tillräckliga data för att göra en säker bedömning av
vattenkvaliteten. Exploateringen kommer i många fall att begränsas av
möjligheten att säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i sluten
tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till sårbarheten och
känsligheten på varje plats.
Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på Östergarnslandet
(och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara med avseende på risk för
förorening av grundvattnet måste utsläpp av blandat avloppsvatten till mark
endast ske i undantagsfall och förenas med ytterligare skyddsåtgärder utöver
behandlingen, såsom polering samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är
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svårt att släppa ut blandat avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid
individuell avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i
sluten tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning. Det
finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till mycket känsliga
recipienter.
Följande är de viktigaste generella rekommendationerna för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör salthalten i brunnsvattnet alltid kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
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1. Uppdraget
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
1.1.

Syfte

Syftet med utredningen är att ge svar på om de utpekade områdena är möjliga
att exploatera med hänsyn till VA-frågan. Utredningen ska också visa lösningar
för de olika områdena mot bakgrund av områdenas specifika förutsättningar och
begränsningar. Fokus i utarbetandet av alternativ för VA-försörjning är att
beskriva lokala gemensamhetslösningar för vatten respektive avlopp.
1.2.

Genomförande

Utredningen har genomförts av Marika Palmér Rivera (uppdragsledare) och
Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, samt Håkan Djurberg, Akvanovum
AB/Grundvattengruppen. Mats Johansson, Ecoloop AB, har deltagit som
idégivare och kvalitetsstöd. Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, har
uppdaterat rapporten utifrån förändringar rörande möjliga
exploateringsområden.
Beställarens kontaktperson har varit Jan von Wachenfeldt, ledningskontoret. I
arbetet med utredningen har också Gunnar Gustafsson, Frida Brunner, Sten
Reutervik och Torun Stening, alla vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit.
Ett fältbesök på Östergarnslandet genomfördes 3-4 oktober 2011.
Utredningen utgår från planeringsmetoden Öppen VA-planering, som innebär
att kriterier för VA-försörjningen tagits fram tillsammans med berörda aktörer.
Utifrån kriterierna har förslag på VA-lösningar tagits fram för de olika
exploateringsområdena. Förslagen bygger också på det som tidigare tagits fram
inom ramen för liknande VA-utredningar för Storsudret och Fårö1.

2. Beskrivning av Östergarnslandet
Östergarnslandet ligger på Gotlands östra kust, och består av socknarna
Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Kräklingbo och Anga. Knappt 1000 personer
bor permanent på Östergarnslandet2, och det finns också många fritidsboende.
Eftersom antalet bofasta på Östergarnslandet minskar har fritidshusboende stor

1

VA-utredning för Storsudret inför fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB,
rapport nr 2010-0304 A, 2011-02-02. Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe,
WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg, Akvanovum AB. VA-utredning för Fårö inför
fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB, rapport nr 2010-0342 A, 2011-09-50.
Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg,
Akvanovum AB.
2
Befolkningsstatistik för år 2010. Länsstyrelsen Gotland (2012) Regional
landskapsstrategi för Östergarnslandet. Rapporter om natur och miljö nr 2012:4.
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betydelse för bibehållen service och levande landsbygd3. Det finns också ett
tjugotal lantbruk inom Östergarnslandet.
Östergarnslandet har mycket varierande natur, med bl.a. åldriga och småskaliga
odlingsbygder med inslag av gamla lövängar, hällmarker och magra
naturbetesmarker, betade strandängar, myrmarker, hällmarkstallskogar,
alvarskogar och karga grus- och klapperstränder. Artrikedomen vad gäller både
växter och fåglar är mycket stor, och det finns många ovanliga arter här.
Förhållandena på Östergarnslandet som har betydelse för VA-försörjningen
beskrivs ytterligare nedan.
2.1.

Geologisk och hydrogeologisk beskrivning av
Östergarnslandet

2.1.1. Gotlands geologiska ursprung
Berggrund
Gotlands unika natur har sin grund till stor del i den kalkrika berggrunden. Den
gotländska kalkberggrunden bildades för drygt 400 miljoner år sedan (geologisk
tidsperiod silur) på en plats som låg nära ekvatorn. Den bildades av sediment
och organismer som avsattes på botten av ett varmt och grunt hav där även
korallrev trivdes och växte. Genom tryck och kemiska processer har de avsatta
sedimenten förstenats och ombildats till sedimentär berggrund. Genom
kontinentaldriften har Gotland under 400 miljoner år förflyttats till våra
breddgrader.
På Gotland är det således den siluriska berggrunden som går i dagen men djupt
under denna berggrund finns lager av ännu äldre sedimentär berggrund. Denna
äldre berggrund bildades under de geologiska tidsperioderna ordovicium och
kambrium (440-500 miljoner år sedan).
Lösa jordlager
Under de senaste 2-3 miljoner åren, som ur geologiskt perspektiv benämns
kvartär (och som pågår fortfarande), har Sverige och Östersjöområdet minst 3
till 4 gånger varit täckt av kilometertjock is. De kalla perioderna med inlandsis
har varvats med varmare perioder när isarna har smält. De rörelser som har
genererats då isarna har växt eller smält har bearbetat berggrunden genom att
rycka loss bitar, krossa material och slipa berggrunden. Isarna har haft en
utjämnande effekt på berggrundstopografin och lämnat efter sig material som
har varit mer eller mindre bearbetat.
Under den senaste istiden för ca 20 000 år sedan sträckte sig isen ned till
Tyskland. När klimatet blev varmare påbörjades en avsmältning och för ca 15
000 år låg iskanten vid södra Gotland. Isen bearbetade det material som tidigare
inlandsisar hade lämnat efter sig. Isen bearbetade också berggrunden. Under
isen, oftast direkt mot berggrunden, avsattes och packades ett mindre bearbetat
och osorterat material som idag benämns morän. Smältvatten från isen bildade
3
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isälvar i isen där både mindre och större stenmaterial tumlades och därigenom
blev mer eller mindre runda. I isälvsmynningen eller i större sprickor i isen där
smältvatten forsade fram avsattes materialet. Tyngre material såsom grovt grus
och stenar avsattes nära mynningen medan finare material transporterades
längre bort och avsattes när vattenhastigheten avtagit. På detta sätt skedde en
sortering av materialet. Det efterlämnade sandiga och grusiga materialet från
dessa isälvar benämns idag som isälvsmaterial. Detta består i huvudsak av grus
och sand. De allra finaste partiklarna bildade en glacial lera. Stor del av
jordmaterialet på Gotland, i likhet med övriga Sverige, härrör från den sista
istiden. På Gotland har dock även havets svallning haft en betydande roll i
jordartsbildningen.
När isen smälte och drog sig norrut var södra Östersjön en stor sötvattensjö,
Baltiska issjön, som mynnade genom stora vattenfall i Öresund. För ca 9 500 år
sedan hade isen dragit sig tillbaka så långt norr ut att Baltiska issjön kunde
avtappas genom en sänka i mellersta Sverige , norr om Billingen. Vattennivån i
Östersjön sjönk ca 25 m under ett år. Genom de nya sunden i Mellansverige
kunde saltvatten tränga in i Östersjön, vattnet blev därigenom bräckt och
Yoldiahavet ( 9 500 – 8 700 f.kr.) bildades. Landhöjningen medförde att dock
att förbindelsen mellan Yoldiahavet och Västerhavet blev allt grundare och till
slut kunde saltvatten inte tränga in i Östersjön. Vattnet blev därmed allt sötare
och Ancylussjön (8 700 – 8 000 f.kr.) bildades som var en stor sötvattensjö.
Klimatet blev varmare och de arktiska isarna fortsatte att smälta och
världshaven med Västerhavet steg. Så småningom höjde sig havet så mycket att
det kunde ta sig in genom Öresundsområdet och saltvatten trängde in i
Östersjön. Det nya saltvattenhavet som hade bildats kallas Litorinahavet (8 000
– 1 000 f. kr). När Litorinahavet var som störst var förbindelsen bredare och
djupare än nu och salthalten var betydligt högre än idag.
Höjningen av Västerhavets vattennivå avtog, men den fortsatta landhöjningen
medförde att förbindelserna blev mindre och grundare och allt mindre saltvatten
kom in. En långsam minskning av salthalten blev följden. Detta stadium av
Östersjön, med ett bräckt vatten, är det så kallade Limneahavet (1 000 f kr. –
nutid) som alltjämt utgör nutidens hav eller sjö och som idag kallas Östersjön.
Östergarnslandet är med Gotländska mått relativt kuperat med några
topografiskt högre områden som var högre än Anculussjöns vattennivå. Vissa
höglänta områden finns såsom Grogarnsberget, bergområdet söder om
Katthammarsvik och de centrala inre delarna av Östergarnslandet.
Litorinahavets vattennivå låg lägre än Ancylussjön och något större områden av
det av nuvarande Östergarnslandet stack upp ovanför vattenytan. Limneahavet
ligger ännu lägre och Östergarnslandet har därmed blivit areellt större.
Ancylussjön, Litorinahavet och Limneahavets, dvs nuvarande Östersjöns,
utbredningar vid Östergarnslandet visas i Figur 1.
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Figur 1. Östersjöns olika stadier med Ancylussjöns och Litorinahavets
utbredningar på Östergarnslandet. Delar av Östergarnslandet stack upp över
vattenytan både under tiden när Ancylussjön och Litorinahavet hade sina
största utbredningar.

Gotland hade under tiden när dåvarande Baltiska issjön fanns och innan
landhöjningen legat under vatten men reste sig därefter över vattenytan. Gotland
kom att utsättas för en intensiv svallning då ön steg ur havet. Både när ön steg
ur havet och under Östersjöns därpå följande stadier har förändrat jordlagrens
uppbyggnad genom att bl annat omarbeta, förflytta och svalla befintligt
material. Under de båda stadierna som rådde innan dagens Östersjö,
Ancylussjön och Litorinahavet,
Litorinahavet, var vattennivån högre än vad den är idag. Detta
har resulterat i att man kan återfinna strandvallar (Ancylusvallen och
Litorinavallen) på Gotland som härrör från dessa stadier. På Östergarnslandet
finns spår av strandvallar både från Ancylussjön och från Litorinahavet.
På Gotland och på Östergarnslandet finns det således gott om svallsediment av
olika kornstorlek som härrör från vattnets bearbetning av befintligt jordmaterial
detta kan t ex vara svallsand eller svallgrus men även finare material som
postglacial lera eller grovt material som klapper.
SGU som ansvarar för kartering av berg och jord i Sverige har från den
ursprungliga karteringen som härrör från 1800-talet reviderat bedömningen av
omfattningen av isälvsmaterial på Gotland. SGU anser idag att
att i stort sett allt
befintligt grus och sand utgör svallat material och att primärt isälvsmaterial
endast finns i mycket begränsad mängd. På Östergarnslandet finns inget primärt
isälvsmaterial.
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2.1.2. Östergarnslandets geologi
Berggrunden
På Östergarnslandet finns hällmarksområden, de flesta med mycket tunna
jämntjocka jordlager. Berggrunden på Östergarnslandet är från silurperioden för
drygt 400 miljoner år sedan och består uteslutande av kalksten.

Figur 2. Berggrundskarta över Östergarnslandet. Jordartskartan Gotland,
södra delen, SGU serie K nr 4:2, 2005. Östergarnslandet består uteslutande av
kalksten. Ingen förekomst av s.k. märgelsten finns redovisad.

Kalkstenen på Östergarnslandet kan i sin tur, i likhet med övriga Gotland, delas
upp stratigrafiska enheter (lagerföljder) (se Figur 3). Dessa har fått namn efter
orter eller områden såsom Högklintlagret och Slitelagret. Det finns drygt ett
tiotal olika lager på Gotland som går i dagen och som skiljer sig i viss mån åt.
På större delen av Östergarnslandet består den övre delen således av kalksten
eller märgelsten som tillhör det s k Hemselagret. På den västra sidan av
Östergarnslandet finns en kalksten av det s k Klintebergslagret.

Figur 3. Berggrundskarta över Gotland, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. På denna
berggrundskarta har större delen av den ytliga delen av berggrunden bedömts
bestå av ren kalksten av det s.k. Hemselagret och Klinteberglagret.
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De ovanstående renodlade berggrundskartorna är förenklade. Kartorna baseras
på ett flertal karteringar som har kompletterats med flygbildstolkning.
Omfattande karteringar genomfördes i slutet av 1800-talet och i början av 1900talet. När dessa var utförda upprättades kartor med andra detaljeringsnivå (södra
delen av Östergarnslandet ses i Figur 4 och norra delen i Figur 5). På dessa
kartor redovisades även förekomsten av lösa jordlager.

Figur 4. Utdrag från Geologiskt kartblad, SGU Ser. Aa No 170, utgiven 1929. I
figuren har teckenförklaringen till berggrunden lagts med. Stora delar av
Östergarnslandet består av kalksten som är delvis revartad. Största delen av
jordlager består av sand och till viss del upp mot området av Anga
moränmärgel.

Jordlager
Jordlagrets mäktighet på Östergarnslandet är litet (se Figur 5). Inom stora
områden understiger jordlagerdjupet 1 meter. De tunna jordlagren består
huvudsakligen av sand och moränmärgel.
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Figur 5. Jordlagermäktighet, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. Vissa delar av
Östergarnslandet har en jordlagermäktighet som understiger 1 meter men det
finns även större områden där jordlagermäktigheten ligger mellan 1 och 5 m.
Enligt kartan saknas jorddjup som överstiger 5 m.

2.2.

Skyddad natur och riksintressen på
Östergarnslandet

Etablering av ny VA-försörjning skall inte medföra negativ påverkan vare sig
på människor eller på miljön. På Östergarnslandet finns olika riksintressen och
skyddad natur av olika kategorier som man måste ta särskild hänsyn till vid
undersökningar och val av VA-lösningar:
•

På Östergarnslandet finns 14 naturreservat (Figur 6);

•

Hela Östergarnslandet utgör riksintresse fördet rörliga friluftslivet och
den östra delen är riksintresse för friluftsliv, med lagstöd av 3 kap. 6§
respektive av 4 kap. 2§ Miljöbalken (MB) (Figur 7);

•

Hela Gotlands kust inklusive Östergarnslandet, är ett s.k. riksintresse
högexploaterad kust, Miljöbalken 4:4;

•

Fyra områden, Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga, utgör
riksintressen för kulturmiljövården (Figur 8).

•

Totalt finns det 11 st Natura 2000-områden på Östergarnslandet (Figur
9).

•

Övervägande delen av Östergarnslandet och framförallt de kustnära
områdena utgör Riksintresse för naturvård (Figur 10).
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Figur 6. På Östergarnslandet finns 14 naturreservat
inklusive Gotlandskusten. (Källa: Länsstyrelsernas
GIS-tjänst). De 14 naturreservaten är: Folhammar,
Danbo, Sandviken, Hässle backe, Grogarnsberget,
Östergarnsberget, Källinghagen, Uppstaig,
Langmyrsskog, Russvätar, Herrgårdsklint,
Torsburgen, Stenstugu skog och Gotlandskusten

Figur 7. Riksintresse friluftsliv och Riksintresse
rörligt friluftsliv på Östergarnslandet.(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Hela Östergarnslandet utgör
Riksintresse för rörligt friluftsliv. Den östra delen är
Riksintresse friluftsliv (3 kap 6 § MB).

Figur 8. Områden på Östergarnslandet som utgör
Riksintressen för kulturmiljövården.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Områdena är:
Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga

Figur 9. Natura 2000-områden på Östergarnslandet.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst.) Natura 2000områden är: Nygårdsmyr, Torsburgen, Uppstaig,
Östergarnsberget, Grogarnsberget, Sandviken,
Danbo, Herrgårdsklint, Russvätar, Svinmyr och
Mullvads strandskog
Figur 10. Riksintressen avseende naturvård på
Östergarnslandet (9 st Natura 2000-områden).
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). I stort sett hela
Östergarnslandet är av riksintresse för naturvård
men är uppdelat på: Snabben-Ljugarn (NRO 09044),
Torsburgen-Herrgårdsklint-Russvätarna (NRO
09040), Östergarnsberget-Grogarnsberget och
Klinteklinten (NRO 09042), Uppstaigs urskog (NRO
09041), Hammarudden (NRO 09085) och
Nygårdsmyr-Skarnviksån (NRO 09084)
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2.3.

Befintlig VA-hantering på Östergarnslandet

Det är endast vid Katthammarsvik som det finns kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp täcker inte hela
Katthammarsviks tätort. I nedanstående figur visas verksamhetsområde och
vattentäkten i Katthammarsvik på centrala Östergarnslandet.

Figur 11. Katthammarsvik med omnejd försörjs med dricksvatten från en
vattentäkt söder om Katthammarsvik. I Katthammarsvik finns också ett
kommunalt reningsverk.

Kommunen använder två vattentäkter för att försörja Katthammarsvik, varav
den ena inte ägs av kommunen utan regleras genom avtal med en privat ägare
(avtalet går snart ut och kommer att behöva omförhandlas på några års sikt).
Det är problem med vattentillgången sommartid och dricksvattenförsörjningen
sker då ofta med vatten som körs till Katthammarsvik i tankbilar.

Figur 12. Reningsverket i Katthammarsvik.
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I Katthammarsvik finns ett kommunalt reningsverk som är dimensionerat för
700 pe (se figur 12). Verklig anslutning (år 2010) är ca 575 pe. Eftersom
reningsverket har problem med hydraulisk överbelastning, dvs. stort inläckage
av ovidkommande vatten, är dock bedömningen att det inte finns utrymme för
ytterligare anslutning till reningsverket idag, och redan idag bedöms kapaciteten
vara otillräcklig sommartid. Verket kommer att byggas om för att klara ökad
belastning, vilket beräknas vara klart årskiftet 2016/2017.
I Herrvik planeras nu ett avsaltningssverk i kommunal regi som även kommer
att kunna försörja Östergarn och Katthammarsvik med dricksvatten. Samtidigt
uppförs ett avloppsreningsverk i Herrvik som kommer att drivas i privat regi.
Reningsverket dimensioneras för 480 pe.
Övriga fastigheter på Östergarnslandet har enskild VA-försörjning, se
beskrivning nedan.

2.3.1. Enskild vattenförsörjning (uppgifter från SGU:s
brunnsarkiv)
SGU har ett arkiv, brunnsarkivet, där uppgifter från alla nyborrade brunnar
samlas. Sedan 1970-talet skall brunnsentreprenörer skicka in protokoll på
utförda borrningar med bl a uppgifter om djup, kapacitet och användning. I
SGU:s arkiv finns det uppgifter på 359 brunnar på Östergarnslandet (se Figur
13). Uppgifterna är inte fullständiga utan för enstaka brunnar kan någon uppgift
saknas.

Figur 13. Utdrag från SGU:s brunnsarkiv som visar brunnar som finns
registrerade i Brunnsarkivet. De olika färgerna på brunnarna anger lägesnoggrannheten.
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Bortser man från de brunnar som är angivna som energibrunnar finns det ca 337
brunnar. På Östergarnslandet finns det således 23 registrerade energibrunnar.
Brunnsdjupet i bergborrade brunnar uppgår i medel till ca 31 m om man bortser
från de djupa energibrunnarna och brunnar i lösa jordlager. Antalet brunnar i
lösa jordlager uppgår till ca 3 st.
Ca 232 brunnar av de 334 registrerade bergborrade brunnarna är 30 m eller
grundare (se Figur 14). På Östergarnslandet är således ca 70 % av brunnarna
grundare än 30 m. Det är inte helt uteslutet att någon av de djupare brunnarna är
energibrunnar trots att detta inte är angivet i protokollet. Att brunnarna är
grunda tyder på att brunnsborrare är försiktiga att borra djupare på grund av risk
för att påträffa salt vatten.
I SGU:s arkiv finns det för 359 brunnar, även uppgifter angående djup till berg.
Medeldjupet uppgår till endast 1,8 m och ca 284 brunnar dvs ca 80% har ett
jorddjup på mindre än 2 meter (se Figur 15). Detta verifierar att det endast finns
mycket tunna jordlager på Östergarnslandet.

Figur 14. Registrerade djup (meter) i 350 brunnar från SGU:s brunnsarkiv på
Östergarnslandet.
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Figur 15. Registrerade djup (meter) från markytan till berg i 382 brunnar.

Det finns totalt 10 brunnar som har registrerat ett jorddjup på mer än 8 m dvs
endast ca 3 % av alla brunnar (se Figur 16). Dessa är uteslutande lokaliserade
till de sydöstra delarna av Östergarnslandet.

Figur 16. Brunnar på Östergarnslandet med ett jorddjup som överstiger 8 m.
De flesta finns vid Sandvik.

På Östergarnslandet finns det betydligt fler registrerade brunnar än t ex på
Storsudret, men färre än på Fårö (Östergarnslandet är till ytan ungefär lika stort
som Fårö och som Storsudret från Burgsvik och söderut). På Östergarnslandet
finns det 359 brunnar registrerade medan det på Fårö finns 411 och på
Storsudret från ungefär Burgsvik och söderut finns 235 brunnar. Generellt sett
är brunnarna på Östergarnslandet något grundare än brunnarna på Storsudret
och jordlagren på berg är generellt sett något tunnare.
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Tabell 1. Jämförelse mellan registrerade brunnar för enskild vattenförsörjning
på Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.

Antal registrerade brunnar
Antal bergborrade brunnar
Antal brunnar i lösa jordlager
Antal energibrunnar
Brunnar med djup <30 m
Medeldjup till berg
Brunnar med jorddjup < 2 m
Brunnar med jorddjup > 8 m

Östergarnslandet

Fårö

Storsudret

359
334
3 (1%)
23 (6%)
70%
1,8 m
79%
3%

411
394

235
226

4 st (1 %)
75 %
2,4 m
70 %
7%

18 st (8 %)
62 %
3,0 m
61 %
4%

I brunnsarkivet finns även uppgifter om kapacitet för de flesta brunnar.
Kapaciteten uppskattas av brunnsborraren i många fall endast genom att blåsa
upp vatten. Uppskattningen blir oftast grov och några längre provpumpningar
för att utröna uthålligheten görs sällan.
I diagrammet nedan visas de angivna kapaciteterna för 343 brunnar på
Östergarnslandet (se Figur 18).
Medelkapaciteten för brunnarna på Östergarnslandet uppgår till 1 053 L/h och
medianvärdet är 500 L/h.
I 114 av de 343 brunnarna är kapaciteten 200 L/h eller mindre. Flera av dessa
brunnar torde ha otillräcklig kapacitet. Det är således ca 1/3 av brunnarna som
har en lägre kapacitet än 200 L/h. Man kan anta att dessa fastighetsägare
upplever att brunnens kapacitet är otillräcklig. Uttagskapaciteterna i brunnarna
på Östergarnslandet är annars varierande. Det finns 48 brunnar, ca 14% av
brunnarna, som har en kapacitet som överstiger hela 2 000 L/h dvs drygt 0,5 L/s
(se Figur 17).

Figur 17. Brunnar med en kapacitet som är hög och överstiger 2 000 L/h.
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Figur 18. Kapacitetsuppgifter från SGU:s brunnsarkiv. Antal brunnar inom
respektive kapacitetsgrupp i L/h.

Generellt sett har brunnarna en högre kapacitet på Östergarnslandet än på
Storsudret (se tabell 2). Det finns också procentuellt sett färre brunnar som har
otillräcklig kapacitet.
Tabell 2. Jämförelse mellan kapaciteten hos registrerade brunnar på
Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.
Östergarnslandet
Antal brunnar med
uppgift om kapacitet
Kapacitet - Medel
Kapacitet - Median
Kapacitet < 100 L/h
Kapacitet < 200 L/h
Kapacitet > 2 000
L/h

Fårö

Storsudret

343

393

193

1053 L/h
500 L/h
16%
33%
14%

1 552 L/h
700 L/h
7%
18 %
16 %

651 L/h
300 L/h
13 %
37 %
4%

Tyvärr finns det inte tillräckligt med uppgifter om brunnarnas vattenkvalitet
avseende salt och brunnarnas djup för att göra en bedömning av risken att
påträffa salt vatten. Geolog Helge Tullström gjorde år 1954 en kartering av på
vilka nivåer salt påträffades i grundvatten (se Figur 19). Karteringen var inte
heltäckande. Inom vissa delar på Östergarnslandet kan man enligt Tullström
påträffa saltare vatten på nivån -10 till ±0.
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Figur 19. Helge Tullströms kartering av salt grundvatten på Östergarnslandet.

2.3.2. Enskild avloppshantering
Enligt miljökontorets register finns det ca 1150 fastigheter med tillstånd för
enskilt avlopp på Östergarnslandet (uppgifter från maj 2010). Av dessa har ca
250 sluten tank för WC. Övriga tekniklösningar som dominerar är:
•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT) i
infiltrationsanläggning;

•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC+ BDT) i markbädd.

I registret finns ett relativt
relativt stort antal anläggningar utan angiven tekniklösning.
Många av dessa har sannolikt torrtoalett med någon enklare
enklare typ av rening för
BDT-vatten.
Anläggningarnas status är inte känd, och det är därför inte känt hur många av
anläggningarna som är i behov av åtgärder. Baserat på erfarenheter från andra
områden är det dock sannolikt minst hälften av de befintliga anläggningarna
anläggningarna
som skulle behöva åtgärdas.

2.4.

Fysisk planering av Östergarnslandet

En fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet antogs 1995, med grund i
tidigare översiktsplan.
Nu gällande översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010. Översiktsplanen anger att den fördjupade
översiktsplanen för Östergarnslandet ska förnyas och utvecklas.
Översiktsplanen anger vatten- och avloppsförsörjningen som en av
knäckfrågorna för bebyggelseutvecklingen på Gotland. Vatten- och
avloppsfrågorna är ofta avgörande för om ny bebyggelse kan tillåtas eller inte.
En grundsyn är att i de områden som inte är kopplade eller bedöms bli anslutna
till det kommunala VA-nätet finna lämpliga enskilda eller gemensamma
lösningar med en sådan miljöprestanda att skyddet av yt- och grundvattenkvaliteten kan upprätthållas. Avsaltning av havsvatten för dricksvattenändamål
VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 19 (58)

kan vara en möjlig metod i de fall vattenförsörjningen inte kan lösas på annat
sätt. Översiktsplanen anger riktlinjer för VA-försörjningen som bygger på
kommunens styrande dokument om VA-hantering (se kapitel 3 nedan).
2.5.

Utpekade utvecklingsområden

De områden som pekats ut som möjliga exploateringsområden på
Östergarnslandet visas i Figur 20. Av de 12 exploateringsområdena som pekats
ut har samtliga befintlig bebyggelse i eller i anslutning till området. I alla
områden, utom nr 12 (Herrvik), rör det sig sannolikt om en komplettering av
befintlig bebyggelse med ett mindre antal nya fastigheter.

Figur 20. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet.
1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6: Sjaustrukrocken,
7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12: Herrvik.

3. Krav på VA-försörjningen
Utgångspunkten för dricksvattenanläggningar är att de ska kunna tillgodose en
vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar. Detta innebär bl.a. att uttaget av
dricksvatten inte överstiger den mängd vatten som naturligt tillförs vattentäkten
och inte heller riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt.
Avloppshantering har tre huvudsyften: att hindra smittspridning via avloppsvatten eller avloppsfraktioner; att minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipienter, samt att återvinna de resurser som finns i
avloppet, främst växtnäring. Dessa huvudsyften måste balanseras mot praktiska
och ekonomiska aspekter, enligt skälighetsprincipen i miljöbalken (2 kap 7 §).
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Medan det finns absoluta krav vad gäller dricksvattenkvalitet (reglerade av
Livsmedelsverket), måste kraven på avloppshanteringen avgöras i varje enskilt
fall. Det finns alltså ingen rättslig grund för att ställa generella krav på avloppshanteringen. Kommunala riktlinjer och liknande (samt kriterierna i Tabell 3
nedan) ska därför användas som utgångspunkt för krav på respektive avloppsanläggning.
Region Gotland har tagit fram följande styrande dokument som berör krav på
VA-försörjningen:
• Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar, 1-40 hushåll (MHN
§ 154/2008)
• Vattenplan för Region Gotland (KF § 3/2005)
• Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering
(BN § 51/2008).
• Strategi för den kommunala VA-försörjningen" TN § 30 2008
• Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 210-2019 (KF
§ 81/2010).
Det finns ett behov av att på sikt revidera ovan nämnda riktlinjer för att anpassa
dem till de fördjupade översiktsplanernas intentioner.
3.1.

Kriterier för vatten- och avloppshanteringen

Med utgångspunkt i resonemanget ovan har kriterier för vatten- och
avloppshanteringen på Östergarnslandet tagits fram. Kriterierna bygger på
samma kriterier som tidigare tagits fram för Storsudret och Fårö, eftersom
förhållandena inom dessa områden liknar varandra. Syftet med kriterierna är att
utvärdera de olika alternativen till VA-hantering på ett systematiskt och
transparent sätt. Kriterierna har tagits fram av konsultgruppen i samråd med
projektgruppen och anges i Tabell 3.
Det kan finnas anledning att ha olika kriterier för olika exploateringsområden på
Östergarnslandet. Kriterierna i Tabell 3 anger en miniminivå som är tänkt att
användas som utgångspunkt för kriterier, som sedan kan anpassas till respektive
område vid behov i senare planeringsskeden. Enligt miljöavdelningens riktlinjer
för enskilda avlopp finns särskilda krav i följande områden:
• Vattenskyddsområden och områden med kända problem eller
konfliktrisker (A1-områden): förbud mot utsläpp av vattentoalett till
enskild avloppsanläggning. På Östergarnslandet gäller detta områdena
Sandviken och Kirunabyn.
• Områden med begränsade förutsättningar för enskild avloppsförsörjning, och där det finns ett exploateringstryck: Endast samfällda
lösningar tillåts. Hela Östergarnslandet räknas som ett sådant område.
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Tabell 3. Förslag till kriterier för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Hälso- och miljöskydd

Praktiska och ekonomiska aspekter

Dricksvatten
• Minst 600 l/hushåll och dygn ska kunna tas ut från
vattentäkten.
• Vattenkvaliteten ska uppfylla krav enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(SLVFS 2001:30) . (Kloridhalten i dricksvatten från
enskild brunn får vid nyexploatering inte överstiga
100 mg/l .)
• Vattenförsörjningen ska fungera även under
torrperioder.
• Befintliga vattentäkter ska inte påverkas negativt.
• Enskilda eller allmänna intressen får inte skadas.

Ekonomi
• Anläggningar ska vara kostnadseffektiva.
• Kostnader för investering och drift ska vara rimliga i
förhållande till miljönyttan.
• Kostnaden vid nybyggnation ska inte överstiga
200 000 kr/fastighet i investering för både vatten och
avlopp, och driftskostnaden bör inte överstiga 7 000
kr/fastighet, år, för både vatten och avlopp.

Avlopp - Hälsoskydd
• Systemlösningen ska förhindra luktolägenhet och
smittspridning. Barriärer mot smittspridning ska
tillämpas.
• Där vattnet fritt exponeras för människor och djur
ska badvattenkvalitet uppnås.
• Hanteringen av restprodukter ska ske på ett
smittsäkert och ur luktsynpunkt acceptabelt sätt.
• Grundvatten skall skyddas från påverkan.
4
Avlopp - Recipientskydd
• BOD7: minst 90 % reduktion
• Totalfosfor: minst 70 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Inom 100 m från vattendrag och 300 m från
strandlinjen i havsvikar som enligt
Vattenförvaltningsförordningen inte når god ekologisk
status gäller följande krav:
• BOD7: minst 95 % reduktion
• Totalfosfor: minst 90 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Avlopp - Återvinning
Minst 50 % av fosfor eller 25 % av samtliga
näringsämnen ska kunna återvinnas.

3.2.

Energi och resursanvändning
• Systemet ska inte förbruka onödigt mycket resurser i
form av material, el, kemikalier samt drivmedel.
• Teknik som begränsar användningen av vatten, t.ex.
vattensnåla armaturer, används.
Organisation och tillsyn
• En tydlig ansvarsfördelning för drift och tillsyn/kontroll
av anläggningar ska finnas.
• Skötsel och drift ska om möjligt garanteras genom
avtal. Skötselinstruktion ska finnas.
• Långsiktig drift ska säkerställas genom myndighetstillsyn. Riskbaserad tillsyn ska tillämpas.
• Organisationen ska vara juridiskt, socialt och praktiskt
genomförbar.
• Det ska gå att skydda vattentäkten långsiktigt.
Brukaraspekter
• Systemet ska vara användarvänligt för alla användare.
• Anläggningar ska inte begränsa fastighetens
nyttjande.
Teknik
• Systemet skall vara robust och fungera året runt och i
varierande belastningssituationer.
• Driftavbrott får inte utgöra risk för människors hälsa
eller skada miljön.
• Behandlingen ska kunna kontrolleras, t.ex genom en
mätpunkt så att processfunktionen kan värderas.
• Tekniklösningen ska vara väl beprövad.
Verksamhetsutövaren ska med stöd av dokumenterad
erfarenhet av tekniken kunna visa att kriterierna
uppfylls.
• Tekniken ska finnas tillgänglig på marknaden på
Gotland.
• Gemensamma tekniska system för flera fastigheter
ska utformas så att driften kan skötas av extern part.

Förklaring till kriterierna

Dricksvatten
Kriterier för dricksvattenförsörjning är inte likna öppna för diskussion som
kriterier för avloppshantering, eftersom kraven på dricksvatten är tydligt
definierade i regelverket. Mängden grundvatten som ska kunna tas ut från en
vattentäkt är dock inte definierat i nationellt regelverk, utan bygger på riktlinjer
antagna av Region Gotland.

4

Enligt riktlinjer för enskilda avlopp som antagits av Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2008 ska hög skyddsnivå tillämpas för nya anläggningar för 5-40 hushåll (samt inom
100 m från vattendrag och 300 m från strandlinjen i havsvikar som enligt
vattenförvaltningen inte når god ekologisk status).
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Uttag av grundvatten kan medföra förändrade grundvattennivåer som i sin tur
kan påverka miljön. Effekter och konsekvenser av detta måste därför vara utrett.
Vid undersökningar och vid val av dricksvattenlösningar måste särskild hänsyn
tas till skyddsvärd natur och andra riksintressen.
Avlopp - hälsoskydd
Smittskydd är framförallt en sammanvägd bedömning av avskiljning av
smittämnen i anläggningen, utsläppspunktens lokalisering och anläggningens
robusthet. Eftersom det är svårt att mäta utgående halter av smittämnen på ett
representativt sätt ska inte haltkrav för smittämnen ställas. Ett sätt att se på
hälsoskyddet, som också förordas av Smittskyddsinstitutet, är att arbeta med
barriärer mot smittspridning. I avloppssystemet finns flera barriärer som var för
sig minskar risken för smittspridning, och som sammanvägt minimerar risken. I
ett område där det finns särskilda risker för förorening av grundvatten måste
flera barriärer tillämpas, t.ex. uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett), behandling av BDT-vatten i en innesluten markbädd (eller
motsvarande), kompletterande behandling av BDT-vattnet i ett inneslutet
horisontalfilter (dvs. med mättad strömning och lång uppehållstid) och därefter
utsläpp i dike eller motsvarande. Var och en av dessa åtgärder har minskat
risken för utsläpp av smittämnen avsevärt, och utgör barriärer som sammanvägt
minimerar risk för förorening av grundvattnet. Förslag till skyddsåtgärder för
avloppshantering vid lokal VA-hantering bygger på ett barriärtänkande (se
avsnitt 5.2).
Till följd av markförhållandena och berggrunden på Östergarnslandet anser vi
att blandat avloppsvatten (dvs. både WC- och BDT-vatten) inte bör behandlas
genom infiltration. Behandlingen i en infiltrationsanläggning är svår att
kontrollera, och risken för förorening av grundvattnet är påtaglig. Det är
däremot möjligt att först behandla avloppsvattnet i en innesluten, kontrollerbar,
behandlingsanläggning och att det därefter tillåts infiltrera i marken (under
förutsättning att mark- och grundvattenförhållandena tillåter detta), vilket ger en
mycket säkrare lösning än infiltration som behandling. Infiltration som
behandling av BDT-vatten bör dock vara möjligt, om de lokala förutsättningarna tillåter detta, eftersom riskerna med BDT-vatten är mycket mindre än
med blandat avloppsvatten (se avsnitt 5.2 ).
Eftersom grundvattnet är så sårbart i samtliga exploateringsområden bör,
oavsett behandling, utsläpp av blandat avloppsvatten endast tillåtas i
undantagsfall, och då främst för samordnad avloppshantering för en större
mängd fastigheter med utsläpp i kustnära område där konsultutredning visar att
risk för påverkan på grundvattnet är acceptabel.
Avlopp - recipientskydd
Man bör inte ställa högre krav än vad som är motiverat utifrån förhållandena i
miljön. I inlandet av Östergarnslandet, där utsläpp inte sker i direkt anslutning
till vattendrag, finns det inget motiv att ha hårda krav på avskiljning av fosfor.
Miljön i dessa områden är dock känslig mot utsläppp av kväve, så krav på
kväveavskiljning är motiverat. Vi anser att 40 % avskiljning av kväve är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för blandat avlopp med tillgänglig
teknik på marknaden (vid separat uppsamling av klosettvatten är dock
kväveavskiljningen ca 90 %).
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Vid utsläpp till vattendrag, eller till havet är det dock motiverat med högre krav
vad gäller avskiljning av fosfor. Enligt vattenmyndighetens kartläggning uppnår
kustvattnet utanför Östergarnslandet (benämnt av vattenmyndigheten: Ö
Gotlands s kustvatten och Ö Gotlands m kustvatten) endast måttlig ekologisk
status till följd av övergödning från Östersjön i stort och ev. lokal påverkan från
reningsverk.
Avlopp - återvinning
Miljöbalken innehåller principen om hushållning av naturresurser, som vad
gäller avloppshantering, framförallt innebär att man skall verka för att möjliggöra återföring av näringen från toalettavfallet tillbaka till åkermarken.
Eftersom fosfor är en ändlig resurs och också är det näringsämne som lättast
kan tillvaratas, bör krav ställas på fosforåtervinning.
Återföring av andra näringsämnen, såsom kväve, kalium och mikronäringsämnen kan med dagens kunskaps- och tekniknivå inte krävas. Möjligheter att
med lokala lösningar recirkulera kväve, kalium m.m. bör dock räknas som
”bonus” vid tillståndsgivning. Avloppsfraktioner med en bra sammansättning av
olika näringsämnen har ett större värde för lantbruket. En långsiktig plan för
återvinning av näringsämnen ur avlopp på Gotland bör tas fram i samarbete
med lantbruket.
Ekonomi
Kostnaden för anslutning till det kommunala VA-nätet på Gotland är 125 000 kr
exkl. moms (155 000 kr inkl. moms)5. Brukningskostnaden för kommunalt
vatten och avlopp för ett typhus (typhus A enligt Svenskt Vatten) är i Gotlands
kommun 6 083 kr6. Vid nybyggnation är bedömningen att kostnaden för vatten
och avlopp kan vara högre än i befintlig bebyggelse, eftersom kostnaden för
VA-lösningen ändå blir relativt marginell i jämförelse med kostnader för tomt,
hus, vägar mm. Därför har högst 200 000 kr/fastighet i investering och högst
7 000 kr/år/fastighet i driftskostnad angetts i kriterierna.
Energi- och resursanvändning
VA-systemet bör hushålla med naturresurser och eftersträva låg energianvändning och förnyelsebara energikällor. Energiåtgången vid dricksvattenproduktion är i allmänhet av liten betydelse. Energiåtgången vid behandling av
avloppsvatten är svår att uppskatta och är dessutom i jämförelse med smittskydd
och näringsomsättning en ur miljösynpunkt mindre viktig fråga. Därför har
maximal kravnivå för energiåtgång inte preciserats. Vattensnål teknik i
installationer inomhus gör att förbrukningen av resursen dricksvatten minskar
avsevärt utan att brukarna behöver förändra sitt beteende. Exempel på
vattensnål teknik är snålspolande toaletter samt vattensnåla blandare och
duschmunstycken. Vid nyinstallation av t.ex. tvätt- och diskmaskiner bör
vattensnåla modeller väljas.

5
6

Taxa för Gotlands kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2009.
Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2010.
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Organisation och tillsyn
Avgörande för en VA-lösnings långsiktiga funktion är drift och skötsel, vilket i
sin tur beror av en organisation som fungerar för detta. Det är också viktigt att
den organisationsform som förordas är möjlig att genomföra praktiskt, t.ex. kan
gemensamhetsanläggningar där befintliga hushåll ska ingå ofta vara svåra att
genomföra såväl juridiskt som socialt. Det är mycket viktigt att
miljöavdelningen utövar regelbunden tillsyn över framför allt
avloppsanläggningar som drivs av icke-kommunala huvudmän för att den
långsiktiga driften ska säkerställas. Anläggningar där risken för driftsstörningar
är stor måste naturligtvis kontrolleras oftare än anläggningar med mindre risk.
En riskbaserad tillsynsavgift är också ett sätt för kommunen att styra mot mer
robusta anläggningar. Mer om tillsyn finns i avsnitt 5.6.2.
Brukaraspekter
Anläggningar ska tillgodose behov hos och vara möjliga att använda för alla
typer av användare: barn, gamla, etc.
Teknik
Dricksvattenanläggningar är i allmänhet mindre teknikintensiva än avloppsanläggningar, och kriterierna för teknik gäller därför främst de senare
(undantaget är avsaltningsanläggningar). Vid mindre avloppanläggningar
varierar belastningen över dygnet och över veckan och årstiden, särskilt på Fårö
där det finns många fritidsfastigheter. Det är därför viktigt att anläggningar
klarar detta. Mindre robusta anläggningar, där risken för driftsstörningar eller
avbrott är större, måste kombineras med polering eller större skyddsavstånd, för
att minimera risk för hälsa eller miljö.
Eftersom grundvattnet på stora delar av Östergarnslandet är mycket känsligt är
det särskilt viktigt att avloppsanläggningar är robusta och driftssäkerhet bör
därför prioriteras. Förorering av grundvattnet är ett problem även under mycket
kort tid, och driftsstörningar kan därför få stora konsekvenser.
Det är alltid svårt att genomföra representativ provtagning, i synnerhet vid
mindre avloppsanläggningar. För kontroll av reningseffekter används istället
empiriskt data framtagna från noggrant utförda mätningar av på andra ställen
utförda och uppföljda anläggningar eller tekniklösningar. Möjligheter till
provtagning eller annan kontroll är viktigt för att kunna kontrollera att
behandlingsprocessen i anläggningen fungerar.
Anläggningar som är gemensamma för fler än fem hushåll bör utformas med en
sådan standard att det är möjligt att anpassa dem för en extern driftsorganisation
i framtiden. Ofta kan privatpersoner i en samfällighet stå ut med att driva
anläggningar som uppfyller en lägre standard, men för att inte försvåra framtida
drift och möjlighet att anlita extern driftsentreprenör (eller kommunalt huvudmannaskap) bör det finnas möjligheter att anpassa systemet till en bra driftsstandard i framtiden.
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4. Vägval för VA-försörjningen på
Östergarnslandet
Fokus i denna utredning är lokal VA-försörjning i utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet. Lokal VA-försörjning är dock bara ett av flera
möjliga vägval för VA-försörjningen på Östergarnslandet. De olika vägvalen
diskuteras översiktligt nedan.
4.1.

Utbyggnad av kommunalt VA-nät

Tidigare har enligt ovan nämnda "Strategi för den kommunala VAförsörjningen" en överföringsledning för avloppsvattnet från Östergarnslandet
till Ljugarn diskuterats, vilket skulle innebära behov av ett nytt reningsverk med
större kapacitet i Ljugarn, eftersom Ljugarns reningsverk idag är fullt belastat
sommartid. En vattenledning skulle då också kunna läggas från Ljugarn till
Östergarnslandet. Av kostnadsskäl finns dock detta inte med i den långsiktiga
planen för VA-utbyggnad på Gotland 2010-20197. I planen anges istället en
förbättring av reningsverket i Katthammarsvik under 2016, och att VAförsörjningen för Östergarnslandet i övrigt ska lösas genom enskilt vatten eller
avsaltning av havsvatten i kombination med lokala avloppslösningar.
Det finns dock flera anledningar till att överväga utbyggnad av kommunalt VA
för delar av Östergarnslandet:
• Det finns ett behov av att åtgärda den befintliga VA-försörjningen i det
kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik, eftersom det råder
brist på dricksvatten, och eftersom reningsverket är fullt belastat och
behöver förbättras vad gäller reningen;
• Det finns önskemål om ytterligare bebyggelse i Katthammarsvik;
• En gemensamhetsanläggning, ett reningsverk för 480 pe, byggs nu i
Herrvik. En så stor anläggning faller inom ramen för det som räknas
som ett större sammanhang och är därmed kommunalt ansvar så snart
det finns behov av det (t.ex. om anläggningen inte sköts som den ska,
eller om det blir konflikter bland dem som är anslutna till
anläggningen). Anläggningen i Herrvik utformas också för att kunna
ansluta fastigheter i Kirunabyn och Sandvik.
Det finns tre huvudalternativ/scenarier för utbyggnad av kommunalt VA på
Östergarnslandet:
1. Förbättring av det befintliga kommunala VA-systemet i
Katthammarsvik och utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till att omfatta större delar av Katthammarsvik och
nyexploatering i Katthammarsvik;
2. Utökning av det kommunala VA-verksamhetsområdet till att omfatta
såväl större delar av Katthammarsvik som Herrvik och ev. också
Sandvik och Kirunabyn. Detta alternativ innebär en överföringsledning
mellan Katthammarsvik och Herrvik, och ev. vidare söderut mot
Kirunabyn/Sandvik. Avloppshanteringen kan antingen ske i ett
förbättrat och utbyggt reningsverk i Katthammarsvik, eller i ett nytt
reningsverk i Herrvik, som byggs ut och blir större jämfört med den nu
7
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planerade gemensamhetsanläggningen, för att också ha kapacitet för att
ansluta Katthammarsvik. Med tanke på hur reningsverket i
Katthammarsvik är beläget kan det vara mest fördelaktigt med ett större
reningsverk i Herrvik, men detta behöver i så fall utredas vidare.
3. Överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik, via Kirunabyn,
Sandvik och Herrvik. Fastigheter längs ledningssträckningen skulle då
också kunna anslutas till det kommunala VA-systemet, och därmed ev.
också exploateringsområdena 9 (Vitkulle), 10,11 (Svartdal), 6
(Sjaustrukrocken) och 8 (Falhammars). Övriga exploateringsområden
ligger så långt från överföringsledningen, och är så små med en relativt
liten planerad nyexploatering att det inte bedöms rimligt att ansluta dem
till kommunalt VA.
Eftersom både dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen för det
befintliga kommunala VA-verksamhetsområdet i Katthammarsvik behöver
förbättras (som beskrivits ovan) behövs investeringar i kommunalt VA på
Östergarnslandet oavsett vilket alternativ som väljs. Alternativet att inte göra
något åt kommunalt VA på Östergarnslandet är således inte aktuellt.
Tabell 4 visar en översiktlig beräkning av kostnaden för överföringsledning
(exkl. kostnader för ledningsnät inom områdena samt eventuellt del i VAanläggning) till olika områden på Östergarnslandet. En beräkning över hur
många hushåll som måste anslutas till respektive överföringsledning om varje
hushåll betalar 120 000-150 000 kr (då finns 50 000-70 000 kr/hushåll kvar för
ledningsnät inom området och del i VA-anläggningar, om kriterierna enligt
Tabell 3 ska uppfyllas). Eftersom det är mycket svårt att i dagsläget beräkna
vilka investeringar som krävs i VA-anläggningar (såväl för
dricksvattenförsörjning som för avloppsrening) i Katthammarsvik eller Herrvik
har detta inte tagits med i beräkningen. Överföring till Ljugarn kräver att ett nytt
reningsverk byggs i Ljugarn på en annan plats än där verket är placerat idag.
Eftersom också denna kostnad är svår att beräkna, har den inte tagits med i
beräkningen.
Som tabellen visar kan överföringsledningar mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt mellan Herrvik och Sandvik/Kirunabyn eventuellt vara
ekonomiskt motiverade om några större nyexploateringar planeras ske. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik motiveras också av
behovet att lösa dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i
Katthammarsvik på ett bättre sätt än idag. En överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Ljugarn medför dock avsevärt större kostnader och kan
vara svårt att motivera ekonomiskt med den nyexploatering som kan förväntas
på Östergarnslandet.
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Tabell 4. Mycket översiktlig beräkning av kostnader för överföringsledning för
vatten och avlopp till olika utpekade exploateringsområden på
Östergarnslandet. OBS! Kostnaderna är mycket översiktliga och inkluderar
endast överföringsledning. Ledningsnät inom områdena samt eventuell del i
VA-anläggning eller investering i ny VA-anläggning ingår inte.
Sträcka

Ledningslängd
överföringsledning (km)

Ungefärlig
kostnad (Mkr)

Antal hushåll*
(120-150
kkr/hushåll)

KatthammarsvikCa 5-6
Ca 7,5 - 16
Ca 50 - 135
Herrvik
Herrvik-KirunabynCa 6
Ca 9 – 16
Ca 60 - 135
Sandvik
LjugarnCa 14
Ca 21 - 38
Ca 140 - 320
Katthammarsvik –
kortaste vägen
Ljugarn –
Ca 16
Ca 24 - 43
Ca 160 - 360
Katthammarsvik –
längs stora vägen
*Antal hushåll som behöver anslutas för att täcka kostnaden för överföringsledningen
om varje hushåll betalar 120-150 000 kr för överföringledningen.

Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA för samtliga
exploateringsområden på Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VAhanteringen beskrivs i Tabell 5.
En kommunal VA-utbyggnad på Östergarnslandet skulle också föra med sig en
rad konsekvenser som inte direkt berör hälso- eller miljöeffekter, eller de
praktiska aspekter som tas upp i kriterierna, bl.a att:
• standardhöjningen för fastigheternas VA-försörjning i utpekade
exploateringsområden kan väcka önskemål om att tillhandahålla VAtjänster också i områden utanför de som idag pekas ut som exploatering,
dvs. att VA-utbyggnaden i sig skapar behov av ytterligare VAutbyggnad;
• ledningsdragning/grävning för VA-ledningar kan ge lokala effekter för
både fastighetsägare, väg- och infrastrukturägare (t.ex. Trafikverket
etc.);
• landsbygdsutvecklingen och det lokala näringslivet i stort påverkas av
VA-utbyggnaden.
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Tabell 5. Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA på Östergarnslandet
uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp - recipientskydd

Avlopp - återvinning

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning
Användaraspekter
Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Kommentar

Ja

Med en överföringsledning från Ljugarn kan
vattenförsörjningen lösas på ett tillfredsställande
sätt. Utan dricksvatten från Ljugarn behöver ny
kommunal vattenförsörjning utvecklas, eftersom
befintliga vattentäkter i Katthammarsvik inte
räcker till. Vattenförsörjningen kan lösas med
nya grundvattentäkter eller avsaltning, vilket
behöver utredas vidare.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
8
Slammet är inte certifierat enligt ReVAQ , och
kan därför inte återföras till åkermark i
dagsläget.

Ja

Ja

Nej, troligen
inte.

Nja-Nej

Nja

En utbyggnad mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt vidare till Kirunabyn/Sandvik kan
ev. vara ekonomiskt rimligt, men behöver
utredas mer noggrant innan detta kan avgöras.
En överföringsledning mellan Katthammarsvik
och Ljugarn bedöms inte uppfylla de ekonomiska
kriterierna.
Det är relativt lite energi som går åt till
pumpning, och resursförbrukningen bedöms
därför vara relativt låg.

Ja

Systemet innebär inget särskilt ur användarnas
synpunkt.

Ja, men
processen
med VAutbyggnad
kan leda till
konflikter.

Kommunen är huvudman, vilket innebär en stark
verksamhetsutövare. Därmed förenklas också
myndighetstillsynen. Om verksamhetsområdet
utökas så att det innebär skyldighet för befintliga
fastigheter att betala anslutningsavgifter, kan
VA-utbyggnaden leda till konflikter med boende
på Östergarnslandet.
Alternativet bedöms uppfylla kritierierna vad
gäller teknik mycket väl.

Ja

När man diskuterar utbyggnad av kommunalt VA är det viktigt att komma ihåg
att lagen om allmänna vattentjänster anger ett absolut krav på att allmänt VA
ska byggas ut i de områden där VA-försörjningen av hälso- eller miljöskäl
behöver lösas i ett större sammanhang. I lagen om allmänna vattentjänster finns
ingen hänsyn till ekonomisk skälighet eller liknande, om det finns behov av
allmän VA-anläggning i ett område ska en sådan inrättas oavsett vad det kostar.
Det betyder dock inte att området måste anslutas till ett befintligt VA-nät.
Eftersom lagen om allmänna vattentjänster är helt teknikneutral är det också
möjligt att lösa behovet med lokala VA-anläggningar (inklusive individuella
anläggningar på varje fastighet). Den kommunala VA-huvudmannen har också

8

ReVAQ är ett certifieringssystem för slam från avloppsreningsverk, framtaget av
Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Systemet går ut på att
systematisera uppströmsarbetet för att kontinuerligt minska föroreningarna i slammet,
för att möjliggöra återvinning av växtnäring från slam. LRF tar avstånd från spridning
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en skyldighet att ha en beredskap för att upprätta allmän VA-anläggning så
snart behovet uppstår.
Detta är särskilt aktuellt i Herrvik, där en gemensamhetsanläggning för ca 480
pe planeras. Denna anläggning kan i framtiden bli VA-huvudmannens ansvar
om behov uppstår. VA-huvudmannen vid Region Gotland behöver därför
bevaka utvecklingen i Herrvik samt övriga Östergarnslandet för att ha en
beredskap för ett eventuellt framtida behov av kommunalt VA i något område.
En utförligare diskussion om detta finns i avsnitt 5.3.
4.2.

Lokal VA-hantering med planmässig exploatering

Detta alternativ innebär att kommunalt VA även i fortsättningen endast omfattar
delar av Katthammarsvik och ingen kommunal VA-utbyggnad sker. VAförsörjningen i de utpekade exploateringsområdena sker individuellt på
respektive fastighet eller gruppvis/områdesvis. Detta alternativ är huvudfokus
för utredningen, även om utredningen också rekommenderar utbyggnad av
kommunalt VA till vissa områden, främst större delar av Katthammarsvik och
Herrvik. En utförligare beskrivning av lokal VA-hantering ges i kapitel 5.
På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Huvuddelen av
de utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet och alternativet avsaltning
finns därför inte att tillgå där. Några områden är kustnära, och vid större
exploateringar kan avsaltning vara ett alternativ för dessa områden. Information
om vattenkvaliteten saknas till stor del, även om det finns tecken på problem
med höga kloridhalter på ett flertal ställen. Mer detaljerade undersökningar
krävs således i senare planeringsskeden för att säkerställa dricksvattnets
kvantitet och kvalitet.
För avloppshanteringen ges förslag på skyddsåtgärder, från åtgärder vid källan
(uppsamling av toalettvattnet med vakuumtoalett) till förbehandling, behandling, polering och skyddsavstånd. Det bedöms möjligt att lösa avloppshanteringen i samtliga exploateringsområden, men eftersom jordlagren är
mycket tunna krävs särskilda skyddsåtgärder samt anpassning av exploateringarnas storlek till möjlighet till god lokalisering av avloppsanläggningar.
Hur alternativet med lokal VA-hantering i de utpekade exploateringsområdena
uppfyller kriterierna (enligt Tabell 3) på ett översiktligt plan anges i Tabell 6.
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Tabell 6. Hur alternativet med lokal VA-hantering med exploatering på
Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp recipientskydd
Avlopp - återvinning

Kommentar

Ja, men exploatering
måste anpassas till
kapacitet. Åtgärder
krävs inom befintligt
kommunalt
verksamhetsområde.

Kapaciteten för uttag av dricksvatten med god
kvalitet begränsar möjligheten till exploatering. Vid
större exploateringar kan dock uttag av
grundvatten kompletteras med avsaltning. Det blir
svårt att klara en större nyexploatering i
Katthammarsvik utan utvidning av kommunalt VAverksamhetsområde.
De föreslagna skyddsåtgärderna för avloppshanteringen kan anpassas även till känsliga miljöer
och individuell avloppshantering. I vissa fall
innefattar skyddsåtgärderna att inte släppa WCvatten till behandlingsanläggning, utan samla upp
detta i sluten tank och transportera bort från
området.
Föreslagna skyddsåtgärder kombineras så att de
uppfyller kraven på recipentskydd.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.
Ja

Ja, antagligen.

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning

Användaraspekter

Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Ja

Ja

Ja, med genomtänkt
myndighetstillsyn,
och kommunalt
engagemang i
anläggningen i
Herrvik.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Det finns stor potential för återvinning av
näringsämnen från lokala avloppsanläggningar,
särskilt om toalettvatten från vakuumtoalett
samlas upp i slutna tankar. Ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar i
Östergarnslandet behöver utvecklas.
Kostnaden för VA-hanteringen beror av många
faktorer som inte är definierade i nuläget, men om
exploateringarna utformas med hänsyn till VAförsörjningen bör kriterierna för ekonomi uppfyllas.
Ingen av de föreslagna tekniklösningarna för VAförsörjning är särskilt resurskrävande, utom
möjligtvis avsaltning. Vakuumtoaletter, som
föreslås för de flesta av exploateringsområdena,
minskar vattenförbrukningen avsevärt.
Vakuumtoaletter innebär en ny typ av toalett, men
bedöms ge i stort sett samma bekvämlighet som
konventionell WC. I övrigt innebär inte VAlösningarna något särskilt för användarna.
Gemensam VA-hantering kommer sannolikt inte att
vara möjlig i huvuddelen av exploateringsområdena. Oavsett skala för VA-hanteringen
(individuellt eller gemensamt) krävs regelbunden
myndighetstillsyn för att säkerställa långsiktig
funktion. I Herrvik planeras en gemensamhetsanläggning för VA som är så stor att den faller
inom ramen för vad som kan anses vara
kommunalt ansvar för VA. För att anläggningen ska
drivas på ett säkert sätt i privat regi (av
samfällighet eller ekonomisk förening) krävs
engagemang av kommunen i form av stöd och
rådgivning vid uppbyggnad och drift av
anläggningen.
De föreslagna lösningarna för dricksvattenförsörjning och skyddsåtgärderna för avloppshantering klarar kriterierna för teknik.
Skyddsåtgärder för avloppshantering måste
kombineras så att driftavbrott inte utgör risk.
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4.3.

Ingen styrd exploatering

Detta alternativ innebär att inga särskilda exploateringsområden ses ut, och
exploatering på Östergarnslandet fortsätter att ske som idag. Ur VA-synpunkt
innebär detta alternativ troligen att det sammanlagda uttaget av grundvatten och
den sammanlagda belastningen på recipienterna blir lägre eftersom
exploateringen blir mindre än i alternativ 2. Eftersom exploateringen kommer
att samordnas i lägre utsträckning bedöms dock riskerna för t.ex. förorening av
grundvattnet större, och särskilda skyddsåtgärder för avloppshanteringen
behöver därför tillämpas. Det blir också svårare att genomföra undersökningar
för att säkerställa tillräcklig kapacitet för dricksvattenutag. Eftersom arbetet
med den fördjupade översiktsplanen pågår är detta alternativ sannolikt inte
aktuellt. Dessutom finns redan önskemål om ytterligare exploatering på
Östergarnslandet, vilket innebär att en icke styrd exploatering inte är önskvärd.
Detta alternativ utvecklas därför inte i denna rapport.
4.4.

Jämförelse mellan de olika vägvalen

Nedan jämförs de två vägvalen Utbyggnad av kommunalt VA-nät och Lokal
VA-hantering med planmässig exploatering utifrån hur de uppfyller kriterierina
i Tabell 3. Som Tabell 7 visar uppfyller alternativet med Utbyggnad av
kommunalt VA-nät de flesta kriterierna mycket väl, med undantag för
återvinning och ekonomi. Ur ekonomiskt perspektiv kan det vara rimligt att
bygga överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, det bedöms
också vara fördelaktigt för att lösa VA-försörjningen för såväl Katthammarsvik
och Herrvik på ett bättre tekniskt och organisatoriskt sätt än idag. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Ljugarn bedöms dock medföra
så stora kostnader att det inte är ekonomiskt motiverat med den exploatering
som kan förväntas på Östergarnslandet.
Huvudalternativet Lokal VA-hantering med planmässig exploatering bedöms
uppfylla samtliga kriterier (under förutsättning att miljö- och
hälsoskyddsnämnden är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten samt att exploateringens storlek anpassas till möjligheten till god
lokalisering av VA-anläggningar). Ytterligare undersökningar av tillgång och
kvalitet hos dricksvattnet i respektive område krävs för att avgöra hur stora
exploateringar som kan försörjas med dricksvatten. Huvudinriktningen bör vara
att individuell avloppshantering sker genom uppsamling av toalettvatten i sluten
tank (helst med vakuumtoalett) alternativt någon form av torr toalettlösning, och
behandling av BDT-vatten. Eftersom grundvattnet är sårbart kommer i många
fall särskilda skyddsåtgärder även att krävas för utsläpp av BDT-vatten, t.ex.
innesluten behandling och efterföljande polering. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bör vara restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avlopp, och endast medge detta vid samordnad VA-försörjning för flera
fastigheter och där utsläppspunkten kan lokaliseras så att risken för förorening
av grundvattnet är minimal (se avsnitt 5.2.4). En svag punkt vad gäller lokal
VA-hantering är organisationen eftersom privata huvudmän inte är lika stabila
som en kommunal VA-huvudman, och inte har samma kompetens att driva VAanläggningar. Detta ställer större krav på myndighetstillsynen.
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Tabell 7. Jämförelse mellan de olika alternativen utifrån hur väl de uppfyller
kriterierna (i tabell 5). - = uppfyller ej kriterierna, + = har potential att uppfylla
kriterierna, ++ = uppfyller kriterierna väl, +++ = uppfyller kriterierna mycket väl.
Utbyggnad av kommunalt
VA
Dricksvatten
Avlopp - hälsoskydd
Avlopp – recipientskydd
Avlopp - återvinning
Ekonomi
Organisation
Brukaraspekter
Teknik

Lokal VA-hantering med
exploatering

+++

++*

+++

++**

+++

++

+

+++***

+

++

+++

+

++

++

+++

++

*Ytterligare undersökningar krävs dock för att säkerställa tillräcklig
dricksvattenkvantitet och – kvalitet i respektive område, innan exploateringarnas
storlek kan bestämmas.
**Under förutsättning att miljökontoret är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten (WC + BDT).
***Under förutsättning att ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar
till åkermark byggs upp.

5. Lokal VA-hantering
Nedan beskrivs lokal VA-hantering med planmässig exploatering mer utförligt.
5.1.

Dricksvattenförsörjning

På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Av de 359 brunnar som finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv är det endast 3 st som är utförda
i lösa jordlager och det finns endast 10 brunnar som har ett jorddjup på 8 m eller
mer. De flesta av dessa är lokaliserade till ett område nordväst om Sandvik, där
det finns sandiga jordlager med sådan mäktighet att brunnar i lösa jordlager
eventuellt kan byggas. De sandiga jordlagren torde ha en stor betydelse för
grundvattenbildningen till det underliggande berget. I detta område finns det
också inrapporterade bergborrade brunnar som har mycket hög kapacitet.
Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet
än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre än på Fårö.
Uttagsmöjligheterna är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet.
Trots detta så är det fördelaktigt att även här sprida uttagen på flera grunda
brunnar än från enstaka djupare brunnar p.g.a risken att påträffa salthaltigt
vatten. Ur denna aspekt kan således enskild vattenförsörjning vara att föredra
framför gemensam vattenförsörjning. Vid gemensam vattenförsörjning bör det
därför alltid övervägas att sprida uttagen från fler och mindre djupa brunnar.
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På Östergarnslandet finns det idag endast kommunal vattenförsörjning vid Katthammarsvik. I Herrvik pågår förberedelse för att bygga ett vattenverk i
kommunal regi, baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön. En tänkbar
utveckling är att utöka verksamhetsområdet vid Katthammarsvik och inkludera
nyexploatering där. Kommunal vattenförsörjning skulle också kunna vara
tänkbar för området vid Sandvik (område 8) och eventuellt de områdena som
ligger väst därom (områdena 5,6, 9 och 10). På lång sikt finns också
möjligheten att man genom en successiv utbyggnad eventuellt kopplar samman
de kommunala näten genom en anslutning från Stånga, vidare till Ljugarn,
vidare upp genom nämnda områden, till Herrvik och slutligen till
Katthammarsvik. Inom den närmaste framtiden torde dock enskild
vattenförsörjning eller eventuellt gemensam försörjning, då helst baserad på
uttag från flera uttagsbrunnar eller avsaltning av bräckvatten från Östersjön,
vara mer lämpat än en mer omfattande kommunal utbyggnad.
5.2.

Skyddsåtgärder för avloppshanteringen

Skyddsåtgärder för avloppshantering kan åstadkommas på många sätt. Utgångspunkten för val av åtgärder är i miljöbalkens bestämmelser, platsens förutsättningar och verksamhetsutövarens önskemål. En viktig princip i miljöbalken är
att skyddsnivåer (reningsgrad och potential för resursåtervinning) och val av
skyddsåtgärder (t.ex. åtgärder för källsortering, rening av vatten och skyddsavstånd mellan utsläpp och recipient) skall bestämmas med utgångspunkt i förutsättningarna i det enskilda fallet. Miljöbalken säger också att det är verksamhetsutövaren som har ansvar och rätt att göra dessa bedömningar. Kommunens
uppgift är att bedöma och granska förslag till skyddsnivåer och skyddsåtgärder,
inte att bestämma dem.
Kommunen har en viktig uppgift i att vägleda verksamhetsutövaren i vilka
skyddsnivåer som är relevanta och vilka skyddsåtgärder som är tänkbara.
Kriterielistan som föreslås för avloppshantering på Östergarnslandet (se avsnitt
3.1) är en viktig utgångspunkt för kommunen själv och för verksamhetsutövaren
vid prövning och val av skyddsnivåer. För att kriterierna skall bli meningsfulla
måste de också kunna översättas i konkreta åtgärder. En tekniklista har därför
tagits fram som bygger på skyddsåtgärder från källan till vattenrecipient (yteller grundvatten). Med hjälp av tekniklistan kan både verksamhetsutövaren och
kommunen erhålla en överblick över vilka skyddsåtgärder som finns men också
hur de kan kombineras för att erhålla erfoderliga skyddnivåer. Tillsammans med
kriterierna utgör tekniklistan den gemensamma plattform som kommunen och
fastighetsägaren använder för sin dialog om skyddsnivåer och skyddsåtgärder.
Tekniklistan visas i Tabell 8.
Bedömningen är att det går att lösa avloppshanteringen på de allra flesta platser
genom att kombinera föreslaga skyddsåtgärder så att tillräcklig säkerhet uppnås.
Det finns dock undantag. Svårigheter att lösa avloppshanteringen gäller främst
där marken inte är schaktbar överhuvudtaget, och/eller det inte finns någonstans
för vattnet att rinna av (t.ex. där det helt saknas jordlager eller där jordlagren är
extremt tunna). Där det är särskilt tunna jordlager krävs därför en särskild detaljerad bedömning om möjligheterna att lösa avloppshanteringen. Där markförhållandena inte medger poleringssteg måste större skyddsavstånd tillämpas,
särskilt vad gäller vertikalt skyddsavstånd till grundvatten eller berggrund.
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Tabell 8. Föreslagna skyddsåtgärder för avloppshanteringen på Östergarnslandet.
Skyddsåtgärderna beskrivs nedan.
Åtgärder vid
källan
BDT

Förbehandling

Behandling

Polering

Lokalisering/
skyddsavstånd*

Olika typer av
torra toaletter

Inneslutet
kompaktfilter

Innesluten rotzon

Vakuumtoalett och
sluten tank

Upphöjd
lågbelastad
infiltration

Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
Damm/kärr

Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

Slamavskiljning

Vertikalt
skyddsavstånd
Horisontellt
skyddsavstånd

Spraybox
Integrerad
slamavskiljare och
spraybox
Minireningsverk
(och markfilter)

WC +
BDT

Förfällning och
innesluten
markbädd

Innesluten rotzon
Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
(Damm/kärr)**

Fosforfällor/
fosforfilter
Bevattning
*Exakt avstånd anpassas till övriga skyddsåtgärder och recipientens skyddsbehov.
Vertikalt skyddsavstånd innebär skyddsavstånd i den omättade zonen, dvs. till
grundvatten, eller skyddsavstånd till berggrund. Horisontellt skyddsavstånd avser
skyddsavståndet i grundvattnet, dvs. avståndet till vattentäkten.
**Damm/kärr rekommenderas i allmänhet inte som polering för blandat avloppsvatten
på grund av smittrisken.

5.2.1. Skyddsåtgärder vid källan
En av de kraftfullaste åtgärderna som kan vidtas vid avloppshantering, är att
avskilja urin och fekalier vid källan, dvs. att hantera toalettavfallet separat från
BDT- vattnet (bad-, disk- och tvättvattnet). Med denna åtgärd avskiljs merparten av växtnäring och stort sett alla sjukdomsframkallande mikroorganismer
från vattenfasen. Åtgärden innebär således inte bara ett effektivt skydd för
miljön och människors hälsa utan skapar också förutsättningar för en effektiv
återvinning av näring.
Under 1970-80-talen fanns det ungefär lika mycket fosfor i BDT-vatten som i
urin och fekalier. Sedan förbudet mot fosfater i tvättmedel infördes 2009 har
fosforinnehållet minskat kraftigt. Idag bedöms BDT-vattnet bara bidra med ca
en tiondel av spillvattnets sammanlagda fosforinnehåll, se Tabell 9.
Tabell 9. Mängder fosfor, kväve och BOD i hushållspillvatten fördelat på BDTvatten och blandat avlopp (WC + BDT).
Totalt avlopp

P-tot, g/p, d
N-tot, g/p, d
BOD7, g/p, d

Endast BDT

NFS 2006:7

Förslag 2010

NFS 2006:7

Förslag 2010

1,65-2,1*

1,7

0,15–0,6

0,15

14

13,7

1,4

1,2

48

65

28

26

* Beroende på hur mycket fosfat det finns i tvätt- och diskmedel
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Även vad gäller andra miljöbelastande ämnen har BDT-vatten mindre mängder
och koncentrationer än blandat spillvatten. Detta gäller t.ex. kväve som
påverkar vattenrecipienter fr.a. genom att ammonium är ett kraftigt syreförbrukande ämne men också genom att ibland stimulera till ökad algtillväxt.
De hygieniska riskerna förenade med hantering av BDT-vattnet har länge
diskuterats och fortfarande bedöms smittrisker vid utsläpp av BDT-vatten
väldigt olika av tillsynsmyndigheterna i Sverige. Forskning visar emellertid att
BDT-vatten jämfört med blandat avloppsvatten är ett ur smittskyddssynpunkt
relativt harmlöst vatten. Som Figur 21 visar är t.ex. ett orenat BDT-vatten
mindre smittfarligt än utgående avloppsvatten från ett kommunalt reningsverk
eller dagvatten från hårdgjorda ytor i tätorter9.

100000000
10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
Blandat
avloppsvatten obehandlat

Blandat
avloppsvatten behandlat i ARV

BDT-vatten obehandlat

BDT-vatten behandlat i
vertikalfilter

Figur 21. Jämförelse av smittrisk (potentiell halt av sjukdomsframkallande
mikroorganismer) i olika typer av avloppsvatten. Observera att skalan är
logaritmisk. Av staplarna framgår att obehandlat BDT utgör en tusendel så
stor risk som blandat avloppsvatten (ref: P Ridderstolpe 2004)

Som framgår ovan är skillnaden mellan BDT-vatten och blandat spillvatten med
avseende på smittskydd, miljöskydd och återvinningspotential mycket stor. Vid
miljöprövning är det därför viktigt att göra stor skillnad mellan system baserade
på toalettvattensortering och system där toalettavfallet blandas med spillvattnet.

5.2.2. Skyddsbarriärer mot recipient och berggrund
Tabell 8 visar hur skyddsåtgärder byggs som en serie barriärer från källa och
recipient. Dessa barriärer utgörs av (1) förbehandling, (2) behandling, (3)
efterbehandling samt (4) skyddsavstånd mot grundvatten (vertikalt
skyddsavstånd) samt avstånd till vattentäkt (horisontellt skyddsavstånd).
Eftersom dricksvattenförsörjningen på Östergarnslandet främst sker genom
bergborrade brunnar innebär skyddsavstånd till grundvatten också
skyddsavstånd till berggrund.

9

För mer information om BDT -vatten och dess innehåll och egenskaper, se, t.ex.
Introduction to Greywater Management, Ridderstolpe P. 2004; www. Ecosanres.org.
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Det är viktigt att tänka på att de prestandakrav som ställs upp avseende
miljöskydd och återvinning gäller inom den del av avloppsystemet där
spillvattnet hålls avskiljt från annat vatten. De prestandakrav avseende t.ex.
miljöskydd som anges i de allmänna råden för enskilda avlopp (NFS 2006:7)
eller i föreslagna kriterier för Östergarnslandet omfattar således systemet från
källorna t.o.m. behandlingen. Detta system kallas ibland för det ”tekniska
systemet” då det omfattar de delar av systemet som är teknifierat, dvs. vars
utformning och dimensionering är förbestämt genom framtagna byggmanualer
eller genom prefabricerade produkter. Utsläppspunkten från det tekniska
systemet (ut ur behandlingen) utformas normalt så att man ska kunna provta och
validera reningsprocessen.
Efter det tekniska systemet kan och bör ytterligare skyddsåtgärder vidtas för att
skydda recipienten. Sådana skyddsåtgärder som alltså vidtas efter utsläpp från
behandling kallas för efterbehandling eller polering. De reningseffekter som
därvid uppnås kallas för retention. Poleringssteg kan byggas upp av mer eller
mindre teknifierade processdelar, t.ex. infiltrationsdiken för filtrering och
bortledning via mark eller öppna kärr och dammar för att skapa uppehållstid
och resorption av vatten och näring via växtupptag.
Ytterligare skydd mot recipienten skapas genom att säkerställa tillräckliga
skyddsavstånd. Här är det lokalisering av anläggning och utsläppspunkt som
utnyttjas för att skapa retention i mark, i första hand i den omättade markzonen
(vertikalt skyddsavstånd för utsläpp till grundvatten/berggrund), men också i
själva grundvattnet (horisontalt skyddsavstånd från utsläppspunkt till
vattentäkt).

5.2.3. Genomgång av tekniska åtgärder
Teknik för källsortering
Det finns fyra huvudtyper för hur toalettavfallet kan utsorteras från
spillvattenfraktionen, nämligen
1. biologiska toaletter (komposteringstoaletter),
2. förbränningstoaletter
3. torr urinsortering samt
4. extremt lågspolande WC.
Av dessa huvudtyper finns blandformer. Även om många hävdar att torr
fekaliehantering kan fungera väl även för permanentboende är huvudtyperna 1,
2 och 3 kanske mest lämpade för fritidsboende. Med vakuumteknik medges
utspolning av toalettavfallet med en liten mängd vatten. På detta sätt kan
utsortering och uppsamling av urin och fekalier göras i en hanterbar volym och
på ett sätt som för användaren liknar vanlig WC. Dessa toaletter och tekniker
för uppsamling är lämpliga för både fritidsboende och permanentboende. I
Tabell 10 nedan beskrivs därför bara denna huvudtyp av toaletter för
källsortering.
Det är också möjligt att sortera ut toalettvattnet i en sluten tank med en vanlig
vattentoalett. Nackdelarna med detta är mängden toalettvatten blir stor vilket
innebär att den slutna tanken behöver tömmas relativt ofta.Transporterna blir
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därmed större. Vid fritidsboende där vistelsetiden är relativt kort kan det dock
fungera med sluten tank och vanlig vattentoalett.. Med uppsamling av
toalettvatten från vanlig vattentoalett blir toalettvattnet också mer utspätt vilket
försvårar såväl hygienisering som återföring av toalettvattnet till åkermark.
Tabell 10. Beskrivning av vakuumtoalett och sluten tank för utsortering och uppsamling av
toalettavfallet.
Teknisk åtgärd

Vakuumtoalett med sluten tank

Princip

Reningseffekt och
återvinningspotential

Det finns både golvstående och vägghängda vakuumtoaletter. Det finns vakuumtoaletter för
enskilda hushåll, och för gemensamma system för flera hushåll.

Utformning och
dimensionering
Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet
Beprövad teknik och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och underhåll

Ekonomi

Mer information

Vakuumspolade toaletterna bygger på ett icke vattenburet transportsystem, vatten används
bara för att skölja toalettskålen. Undertrycket i ledningar skapas med hjälp av en vakuumenhet
(el motsvarande). Ett vakuumsystem kräver täta ledningar, men ledningarna kan vara klenare
än i självfallssystem, och man är inte beroende av fall. Vakuum används i stor skala på fartyg,
tåg, osv. Nu finns det även ett antal småskaliga vakuumsystem på marknaden, som är
anpassade till enskilda hushåll med sluten tank. I dessa aktiveras endast vakuumgeneratorn vid
användning och är inte ständigt igång, vilket ger en relativt låg energiförbrukning.
Ca 90 % reduktion av all näring, och ca 99,99 % reduktion av smittämnen. Ca 90 %
återvinningspotential av samtliga näringsämnen.

Standardstorlek på den slutna tanken som kombineras med vakuumtoalett för ett enskilt hushåll
är 3 m3. Normalt räcker det då med 1-2 tanktömningar/år för ett permanenthushåll. I övrigt
finns inga särskilda krav på platsen, utöver att det ska gå att lägga ned en tank.
Installation av vakuumtoalett kan kräva ingrepp i våtrum inomhus och bör göras av sakkunnig.
Tekniken är robust, och driftsstörningar är relativt ovanliga. El krävs för att toaletten ska
fungera.
Vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns installerade på flera håll bl.a. i Sverige och Norge. I
Norrtälje kommun finns över 600 st vakuumtoaletter installerade. Tre fabrikat av
vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns på den svenska marknaden.
Vattenmätare eller räkneverk för spolning kan användas för att se när tanken behöver tömmas.
Normalt räcker en tömning per år, som sker automatiskt genom renhållningens försorg. Behov
av myndighetstillsyn är mycket litet, ev. kan tanken täthetskontrolleras efter ca 10 år.
Normalt krävs ingen skötsel, utöver tanktömning och normal toalettrengöring. Byte av små
delar i vakuumsystemet (packningar/ventiler) kan behöva göras efter 5-10 år. Serviceorganisation är under uppbyggnad i Sverige. Reservdelar finns tillgängliga hos återförsäljare.
För ett enskilt hushåll är investeringskostnaden för vakuumtoalett med sluten tank ca 35 000 –
55 000 kr (installation tillkommer, kostnaden för detta varierar mycket beroende på typ av
badrum, typ av husgrund, etc). Driftskostnaden för ett enskilt hushåll består av tömning av
tanken 1-2 ggr/år, vilket innebär en kostnad på ca 650-1300 kr/år. Elkostnaden för
vakuumsystemet är mindre än 50 kr/år för ett hushåll.
Skriften Toaletter för källsortering, som sammanställts av Avloppsguiden, kan laddas ned från:
http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/62/Toaletter_for%20_kallsortering.pdf

Behandling av bad-, disk- och tvättvatten
Eftersom bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) framförallt innehåller
organiskt material som behöver brytas ned, är en biologisk behandling i någon
typ av filter en lämplig behandling. Olika varianter av filter för behandling av
BDT-vatten presenteras i Tabell 11 nedan.
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Tabell 11. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten
Teknisk
åtgärd

Princip

Reningseffekt
Utformning
och dimensionering

Storlek, plats
och
lokalisering

Robusthet

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på
marknaden
Egenkontroll
och tillsyn

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Slamavskiljt vatten renas mekaniskt och biologiskt genom silning uppifrån och ned genom ett omättad filtermedia.
Dimensionering görs så att den biologiska processen inte bildar ett överskottsslam. (Tillförd BOD omvandlas till
koldioxid och vatten). De nämnda teknikerna är exempel på vertikalfilter som idag finns på marknaden
Spridning av vatten
Bygger på samma
Kombinerat vertikalBeskickning och
Som 4 men med
spridning över
integrerad
och uppbyggnad av
princip som konvenoch horisontalfilter.
den biologiska
tionell infiltration,
Beskickning och
filteryta görs med
slamavskiljare i
processen bärs upp i
men byggs större
spridning över filterpump och
tankens under del.
artificiellt
och upphöjd för föryta görs med pump
spraydysa. Filtret är
Recirkulering sker
inneslutet i tank
mellan slamfiltermedia.
bättrad rening.
och spraydysa.
Beskickning och
Filtret är inneslutet
eller brunn, och
avskiljare och
spridning över
med plast eller
ytvatten är
sprayfilter. Ytvatten
filteryta görs med
gummiduk för att
recipient.
är recipient.
hindra perkolation
pump. Biologisk
rening i mark med
mot grundvatten,
grundvatten som
och ytvatten är
recipient.
recipient.
BOD > 90 %,
BOD > 99 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
Smitta> 99 %
Smitta> 99,5%
Smitta> 99 %
Smitta> 95 %
Smitta> 99 %
Anläggs typiskt som
en smal bädd.
Dimensioneras för
ca 140 mm/d, vilket
ger byggyta om ca
5-7 m2 per hushåll,

Utformas lämpligen
som smala diken.
Kan dimensioneras
för högre belastning
än infiltration med
blandat vatten.

Läggs under mark
men så ytligt som
möjligt. Bygghöjd ca
0,7 m (dvs.
vattengång in till
vattengång ut).
Schakt ca 2 m bred
x 7-9 m lång.

Vid infiltration i
mark med texturkurva enligt Fall A
(NV 87:6) så åtgår
ca 10-12 m2 (dikesbotten ca 0,8 x 15
m) . Fall B: större
yta eller förstärkningslager behövs.
Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
robust.

Filter anläggs på
schaktbar mark.
Kringvallas med
utgrävd jord.
Fyllning av schaktbotten och sidor
med tätduk och
uppsamlingslager
minst 2 dm över
vattengång ut.
Filtermedia och
domer placeras
enligt leverantörens
anvisningar.
Anläggningen platsanpassas och byggs
enligt anvisningar.
Tekniken är flexibel,
passar därför
särskilt bra för
större anläggningar
(fler än ett hushåll).

Tekniken är
prefabricerad och
levereras som ett
paket med tankar,
pump, slangar, dysa
och el o styr.

Dimensionerad för
ett hushåll, 900 l
BDT-vatten/d. Är
helt prefabricerad,
och levereras färdig
för installation.
Leverantör
rekommenderar att
behandlat BDTvatten leds ut i
poleringsdike.

Anläggningen kan
placeras valfritt
(höjd och avstånd)
från slamavskiljare.
Plats på tomten ca 4
m2 plus bortledning
via t.ex.
infiltrationsdike.

Anläggningen är 1, 8
m i diameter, och ca
1,5 m hög. Grävs
ned i marken.

Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Flera utföranden och
fabrikat finns på
marknaden.

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Är testat av Bioforsk
i Norge. Finns ännu
bara i Norge, men
lansering i Sverige
planeras inom kort.

Processfunktion svår
att tillse och underhålla, men reningseffekt går att kontrollera. Egenkontroll
1 ggr/år. Inget
särskilt behov av
myndighetstillsyn.

Process- och
reningsfunktion är
svår att underhålla
och kontrollera.
Egenkontroll 1
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.
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Tabell 11, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten.
Teknisk
åtgärd

Skötsel och
underhåll

Ekonomi

Mer
information

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Leverantören
gång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamrekommenderar
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
service minst 1
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
gång/år. Slamav SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
tömning minst en
gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
Investeringskostanden varierar beroende på markförhållanden, samt hur många hushåll som ansluts till
anläggningen mm. Driftskostnaden är generellt låg och utgörs av slamtömning samt ev. service (servicebehovet är
generellt sett mycket lågt för denna typ av anläggning).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.60,
2003.

NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.
60, 2003.

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
Tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
beskrivs i Tabell 12 nedan. Till följd av markförhållandena och grundvattnets
sårbarhet i samtliga utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet
bedöms anläggningar för blandat avloppsvatten endast vara lämpliga vid
samordnad avloppshantering för ett område, och om utsläpp kan ske kustnära
utan risk för förorening av vattentäkter (se avsnitt 5.2.4).
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Tabell 12. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Princip

Reningseffekt
och
återvinningspotential

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats
och lokalisering

Robusthet

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Behandlingsmetoden
bygger på samma
processer som finns i
stora kommunala
reningsverk: sedimentering för avskiljning av
grövre partiklar, biologisk
behandling med aktiva
mikroorganismer för att
ta bort organiskt material
och kväve, samt kemisk
rening genom tillsats av
kemikalier för att fälla ut
fosfor och små partiklar.

Kemikalier tillsätts och
fosforrikt slam fälls ut i
slamavskiljaren. Därefter
behandlas vattnet
biologiskt i en markbädd,
som görs innesluten för
att få en kontrollerad
behandling av vattnet.

Reningseffekten varierar
mellan olika fabrikat,
många anläggningar
avskiljer ca 90 % av BOD
och ca 90 % av fosfor.
Kvävereningen varierar.
Fosfor fastnar i slammet
och kan återföras till
produktiv mark, intresset
bland lantbruket för slammet är dock ofta lågt.
Avskiljningen av smittämnen är osäker,
episoder med driftsstörningar och stora
utsläpp av smittämnen
förekommer.
Det finns anläggningar för
ett till flera hushåll. I den
här skalan säljs
reningsverken
prefabricerade från
leverantör, och exakt hur
reningsprocessen är
utformad beror på
fabrikat.

Avskiljningen är > 90 %
fosfor, > 90 % BOD och
ca 40 % kväve. Fosfor
fastnar i slammet och kan
återföras till produktiv
mark, intresset bland
lantbruket för slammet är
dock ofta lågt.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Avloppsvattnet förbehandlas i en slamavskiljare, och därifrån
pumpas det till ett
förfilter där en biologisk
behandling av vattnet
sker. Vanligen används
ett s.k. sprayfilter som
förfilter, där vattnet
fördelas ut över filtret
med hjälp av en spridardysa. Vattnet som
passerat filtret leds vidare
till en filterbädd med ett
fosforbindande material,
t.ex. norsk Leca.
Avskiljning av fosfor > 95
%, av BOD > 90 % och
kväve > 80 %. Fosfor
fastnar i filtermaterialet
som kan användas som
gödselmedel efter
filterbyte.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Bevattning kan ske av
både energigrödor och
livsmedelsgrödor (det
senare kräver hygienisering genom t.ex.
lagring). Avloppsvattnet
slamavskiljs och pumpas
därefter till lagring alt.
direkt till bevattningsfältet. Bevattning sker
under växtsäsongen, (ca
fem månader). Under
årets resterande del
lagras avloppsvattnet i
inhägnad damm/
dammar.
I en rätt utformad
bevattningsanläggning
tas i stort sett all näring
upp av grödan. Man kan
räkna med > 90 %
avskiljning av fosfor,
kväve och BOD.
Avskiljning av
smittämnen kan vara
hög, men beror mycket
på bevattningens
utformning och markförhållanden.

Rekommenderas från 1
hushåll upp till ca 100
personer (ca 30 hushåll).
Filtret byggs på plats och
dimensioneras normalt
för byte av fosforinbindande material efter
15 år.

För att skörd av grödan
ska bli ekonomiskt
lönsam bör inte systemet
vara för litet, från ca 40
hushåll och uppåt.
Bevattningsfältet
dimensioneras efter
grödans behov av vatten
och näring.

Relativt
utrymmeskrävande
teknik, marken måste
vara schaktbar för att
anlägga bädden.

Kräver att ytor finns
tillgängliga i närområdet
(ca 1000 m2/hushåll),
med mark som är lämplig
för grödan och där risken
för förorening av
grundvattnet minimeras.

Kompakt teknik, som
kräver litet utrymme.
Tekniken i sig ställer inga
särskilda krav på platsförhållanden. Dock ställs
krav på utsläppspunkt
och möljighet till polering.
Känsligare för belastningsvariationer än andra
avloppslösningar, och om
belastningen varierar
mycket över året kan en
annan tekniklösning vara
att föredra. Reningsverk
är också känsliga för
driftsstörningar och
kräver regelbunden
skötsel och service.

Det finns anläggningar för
1-40 hushåll. Enheten för
kemisk fällning kan
placeras på olika sätt
beroende på anläggningens storlek, antingen i
anslutning till slamavskiljaren el. i eget hus.
Markbädden utformas
lämpligen med trycksatt
spridning.
För att anlägga en
markbädd måste marken
vara schaktbar.
Tillräckligt avstånd till
grundvattnet krävs
(markbädd kan göras
upphöjd).
Kemisk fällning kräver
regelbunden skötsel och
service för att fungera
väl. Markbädd är en
mycket robust teknik.

Mycket robust och
driftssäker teknik. Viktigt
för funktionen att byta
filtermaterial i tid.
Tidpunkt för byte kan
avgöras med hjälp av
mätning av utgående pH.
Vid byte grävs bädden
upp och läggs om med
nytt material.
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Tabell 12, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på marknaden

Egenkontroll
och tillsyn

Skötsel och
underhåll

Ekonomi**

Mer information

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Många olika fabrikat på
marknaden, och de är
olika beprövade. Det är
därför mycket viktigt att
välja fabrikat som
utvärderats i oberoende
undersökning, och med
goda referenser.
Kräver regelbunden
egenkontroll (2-4
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
mycket viktigt för att
säkerställa anläggningens
funktion.
Tekniken är egentligen
inte anpassad för att
skötas och drivas av
privatpersoner och
serviceavtal med en
sakkunnig, t.ex.
leverantör rekommenderas därför.

Det finns flera fabrikat på
marknaden. Tekniken är
beprövad genom flera
oberoende
undersökningar.

Väl beprövad, särskilt i
Norge, där många
anläggningar har byggts.
En produkt finns
tillgänglig på den svenska
marknaden genom en
norsk leverantör.

Väl beprövad teknik, på
Gotland och andra ställen
i Sverige och
internationellt.

Kräver regelbunden
egenkontroll (ca 1
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
viktigt, för att säkerställa
fosforreningen.

Egenkontroll några
gånger/år. Myndighetstillsyn krävs för att
säkerställa byte av
filtermaterial.

Kontroll av funktion görs
genom haltmätning ut
från fosforfiltret.
Anläggningen är helt tät i
botten.

Markbädd är en robust
teknik med litet skötselbehov. Kemisk fällning är
något känsligare, och det
är framförallt viktigt att
se till att kemikalier fylls
på regelbundet. Ett
serviceavtal med
sakkunnig rekommenderas, då leverantören
ser till anläggningen ca 12 ggr/år och dessutom
ser över anläggningen om
problem uppstår.
Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, hur långt
massor måste transporteras, etc. Driftskostnaderna utgörs av
kemikalier och slamhantering (större slammängder eftersom det är
kemisk fällning).

Enkelt att sköta. I driften
ingår följande: tömning
av slam-avskiljare,
översyn av pumpens
funktion, sprayfiltret och
fosforfiltret, ca 1
gång/månad, byte av
fosforfiltermaterial, efter
ca 15 år. Tidpunkt för
byte av filtermaterial
avgörs genom mätning av
pH-värdet i utgående
vatten.

Det krävs att det finns en
lantbrukare som
långsiktigt kan åta sig att
sköta bevattningssystemet och skörda den
bevattnade grödan.
Skötsel av den del av
systemet som är de
boendes ansvar (dvs. inte
själva bevattningen) är
relativt enkel och kan
utföras av en
privatperson.

Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, mm.
Driftskostnaderna utgörs
av slamtömning (endast
primärslam så slammängderna är relativt
små) och byte av
filtermaterial, samt ev.
service och underhåll
(behovet av service och
underhåll är relativt litet).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.49,
2001.

Investeringskostnader,
varierar beroende på bl.a.
avstånd mellan
bebyggelsen och fältet;
placering av lagringsdamm, storlek och
utformning av fältet;
markförutsättningar och
val av gröda. Driftskostnaderna varierar,
uppvägs ofta av värdet av
grödan som bevattnas,
vilket ger mycket låga
driftskostnader.
Short rotation
plantations. Guidelines
for effiecient biomass
production with the safe
application of wastewater
and sewage sludge.
International Ecological
Engineering Society,
2008. www.biopros.info

Investeringskostnaderna
varierar, främst beroende
på antal hushåll och
fabrikat, generellt sett blir
det billigare per hushåll
desto fler som ansluts.

*Det finns olika typer av fosforfilter (som teknikmenyn visar), en typ som är
platsbyggd och en annan typ som är prefabricerad och innesluten i en ”burk”. Det
råder viss osäkerhet om den senare typens tillgänglighet på marknaden vad gäller
anläggningar för flera hushåll (> 5), och därför beskrivs endast den förstnämnda typen
i tabellen.
**Vid gemensamma anläggningar utgörs ofta den stora delen av
investeringskostanden av ledningsnätet. Kostnaden för detta beror helt på
markförhållandena och hur långa sträckor ledningarna måste dras. Vid nybyggnation är
kostnaderna för ledningsdragning i allmänhet avsevärt lägre än för befintlig
bebyggelse, eftersom det kan samordnas med byggnation, elnät mm.
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Polering
Tekniska åtgärder för polering av antingen behandlat BDT-vatten (vid särskilt
höga krav på skyddsåtgärder) eller för blandat avlopp beskrivs i Tabell 13
nedan.
Polering av behandlat BDT-vatten kan också ske i dammar, om det finns en
önskan om att använda vattnet för gestaltning eller bevattning. För blandat
avloppsvatten bedöms smittrisken vara för stor även efter behandling för att
dammar ska rekommenderas.
Tabell 13. Beskrivning av tekniska åtgärder för polering/efterbehandling av behandlat
avloppsvatten (BDT-vatten eller blandat avloppsvatten).
Teknisk åtgärd

Princip

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet

Beprövad och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och
underhåll

a. Innesluten rotzon

b. Grunt eller upplyft
infiltrationsdike

c. Damm/kärr

Biologiskt behandlat vatten
filtreras genom sand eller silt eller
annat media i mättad strömning.
Strömning sker horisontellt
genom tillförseldike till
uppsamlingsdike.Tätduk hindrar
perkolation mot grundvatten.
Utformas och dimensioneras för
hydraulisk belastning (enligt
Darcys lag eller riktlinjer) samt
för 90 % ytterligare reduktion av
BOD och smittämnen, dvs. för
minst 5 dygns uppehållstid.
Filteryta planteras med ag, starr
eller annan vassvegetation.

Biologiskt behandlat vatten
infiltreras i mark. Vid självfall kan
artificiellt media eller tätande
bottenskikt användas, för
spridning annars används pump.
Bräddutlopp kan användas (dvs.
markbädd med otät botten)
Utformas i smala grunda diken.
Hydraulisk belastning bör inte
överstiga 150 mm/dygn. Med
perkolation i 1 m omättad zon
kan ytterligare reduktionen av
BOD och smittämnen om ca 99 %
förväntas.

Biologiskt behandlat vatten
kvarhålls i damm för ytterligare
rening, bevattning eller och
gestaltning.

Tekniken kräver litet fall och liten
bygghöjd och passar där marken
är flack, jorddjupet är litet eller
marken är uppbyggd av grus och
sten. För 5 dygns uppehållstid
med jord med 30 % porositet och
0,5 m filterdjup (mättad zon)
behövs total bygg-yta om minst
15 m2 per hushåll.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Tekniken kräver jorddjup om
minst 1 m med kornstorlekskurva Fall A (NV 87:6).
Utformas lämpligen som smala
(0,7 m) och långa (minst 10 m)
diken. Om vattnet pumpas till
infiltrationsdike kan det placeras
valfritt på tomten.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Utformas efter plats och önskemål. Damm utformas lämpligen
med en inledande rotzon och med
djup för att gynna undervattensväxter. Mer än 7 dygn
uppehållstid bör uppnås före
bevattning. Bevattning på annans
tomt eller direkt på bladgrönsaker
bör undvikas.
Tekniken kräver ”inget” fall, men
schaktbar mark.

Mycket robust. Variation i
vattenkvalitet (algförekomst,
grumlighet mm) bör förväntas.

Beprövad teknik. Byggmanualer för just polering saknas och bör tas fram för Gotland.

Tekniken underlättar egenkontroll och (ersätter delvis) tillsyn

Mycket liten, ev slåtter av
vegetation av estetiska skäl

Litet. Mer vid pumpning.

Kräver litet underhåll men
eftersom damm anläggs utifrån
fastighetsägarens eget intresse av
att skapa natur- och
gestaltningsvärden och/eller
bevattningsvatten behöver dessa
kvalitéer underhållas.
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5.2.4. Slutsats angående skyddsåtgärder för Östergarnslandet
Med utgångspunkt i resonemangen och de föreslagna skyddsåtgärderna ovan
kan några slutsatser dras vad gäller avloppshanteringen för Östergarnslandet.
Dessa beskrivs närmare nedan.
Utsläpp av blandat avlopp
Som tidigare beskrivits är jordlagren mycket tunna på stora delar av
Östergarnslandet, särskilt i de utpekade exploateringsområdena. Detta innebär
att grundvattnet är mycket sårbart för föroreningar, och därför är utsläpp av
blandat avloppsvatten (dvs. både WC och BDT) förenat med stora risker, och
förordas inte om inte mycket stora vertikala och horisontella skyddsavstånd kan
säkerställas. Tillräckliga skyddsavstånd är särskilt svårt att säkerställa vid
individuell avloppshantering, och därför förordas istället separat uppsamling av
toalettvattnet (med vakuumtoalett/alternativt torrtoalett) och behandling och
utsläpp av BDT-vatten vid individuell avloppshantering.
Vid infiltration nära kusten (ca 50 m - 200-300 m) är sannolikheten låg att
infiltrerat avloppsvatten kan nå grundvattentäkter (under förutsättning att
enskilda vattentäkter inte finns eller planeras inom denna zon). Om sådan
lokalisering kan åstadkommas kan utsläpp av blandat avloppsvatten fungera.
För att säkerställa tillräckligt hög rening förordas dock en behandling (enligt
något av förslagen i Tabell 8) innan infiltration. Detta bedöms vara aktuellt när
det rör större exploateringar, med samordnad VA-försörjning, där
lokaliseringen av avloppshanteringen och dricksvattenförsörjningen kan
samordnas. Utsläpp av blandat avlopp bör alltid föregås av en särskild utredning
som belyser risken för förorening av grundvattnet. Eftersom huvuddelen av den
tillkommande bebyggelsen på Östergarnslandet bedöms vara komplettering av
befintlig bebyggelse i liten skala, och eftersom huvuddelen av de utpekade
exploateringsområdena inte ligger kustnära bedöms dock detta endast vara
aktuellt för några områden (Herrvik och Falhammars).
Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten
Som tidigare beskrivits innebär separat uppsamling av toalettvattnet att övrigt
avloppsvatten avlastas från huvuddelen av de smittämnen och näringsämnen
som finns i vattnet. Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) innebär
därför avsevärt mycket lägre smittrisk än utsläpp av blandat avloppsvatten.
Behandlingen av BDT-vattnet anpassas till vilka vertikala och horisontella
skyddsavstånd som kan åstadkommas. Om det är mer än en meters jorddjup och
lämpliga infiltrationsmöjligheter, kan infiltration av BDT-vattnet vara möjligt.
Om det är tunnare jordlager krävs andra åtgärder, se nedan.
Särskilt känsliga recipienter/Mycket tunna jordtäcken
I särskilt känsliga områden, med tunna jordtäcken, bör endast behandlat bad-,
disk- och tvättvatten (BDT-vatten) släppas ut till recipient. För att ytterligare
minska smittriskerna behandlas bad-, disk- och tvättvattnet i en innesluten
behandlingsanläggning och genomgår därför efterbehandling innan det tillåts
ledas ut där det kan komma i kontakt med grundvattnet. Efter rätt utformad
behandling och efterbehandling bedöms smittriskerna med BDT-vattnet vara så
små att de är försumbara i förhållande till andra smittrisker (t.ex. att grannar tar
varandra i hand, dörrhandtag, etc.).
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Vid användande av mark och vattendrag som recipient för avloppsvatten skall
ett skyddande jordtäcke alltid finnas som hindrar direktinfiltration via
berggrundssprickor. Vid avledning till diken/kanaler bör det kontrolleras att
dikesbotten inte löper direkt på berget sträckan närmast utsläppspunkten. Det
måste också gå att anlägga behandling och efterbehandling för BDT-vatten rent
tekniskt, dvs. det måste finnas ett visst jorddjup så att anläggningen inte läggs
direkt på hälleberget. Det behandlade vattnet måste också kunna avrinna på ett
sådant sätt att det inte rinner rakt på hälleberget, eftersom det då finns viss risk
för svallisbildning vintertid.
5.3. Exploateringsscenarier, skala och organisation för
VA-hanteringen
Lokal VA-hantering på Östergarnslandet kan antingen ske individuellt, dvs. att
varje fastighet löser sin egen VA-försörjning, eller gruppsvis/områdesvis.
Anläggningar för gruppvis/områdesvis VA-försörjning kan drivas av
samfälligheter, av exploatörer eller av den kommunala VA-huvudmannen. För
kommunalt huvudmannaskap gäller lagen om allmänna vattentjänster, som
säger att kommunen ska ordna VA-försörjningen om denna, av hälso- eller
miljöskäl, måste lösas i ett större sammanhang. Lagen anger inte exakt vad som
är ett större sammanhang, och ger därför utrymme för tolkningar, praxis är dock
ca 20-25 fastigheter. Kommunen kan aldrig friskriva sig från sitt ansvar enligt
lagen om allmänna vattentjänster genom t.ex. regleringar i detaljplan. Den
kommunala VA-huvudmannen har också ett ansvar för att ha en beredskap för
att inrätta allmänna VA-anläggningar när behov uppstår, vilket innebär att VAhuvudmannen måste följa utvecklingen i områden med samlad bebyggelse
utanför befintligt kommunalt VA-verksamhetsområde. Därför bör den
kommunala VA-huvudmannen, i samband med större exploateringar på
Östergarnslandet, tänka över om det idag eller i framtiden finns anledning att
kommunen kommer att behöva ansvara för VA-försörjningen (se också avsnitt
4.1).
Huvuddelen av de exploateringar som kommer att ske på Östergarnslandet (med
lokal VA-hantering) kommer dock sannolikt att vara i den storleksordningen att
det inte blir aktuellt med kommunalt huvudmannaskap, och huvudman för
gruppvis/områdesvis VA-försörjning blir sådeles en samfällighet (vilket är
vanligast) eller ett privat bolag (t.ex. en exploatör). Undantaget är Herrvik där
en större anläggning planeras, som visserligen ska drivas av en samfällighet,
men som är så stor att skyldigheten för kommunen att inrätta en allmän VAanläggning mycket väl kan infalla.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering anses ofta vara att föredra framför individuell VA-hantering, och det finns många fördelar. Framförallt innebär gruppvis/
områdesvis VA-hantering större möjlighet till god lokalisering av såväl
dricksvatten- som avloppsanläggningar, större möjlighet till förundersökning av
kapacitet för dricksvattenuttag och större möjlighet att ge vattentäkter
långsiktigt skydd.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering kan också ge större möjlighet att säkerställa
långsiktig drift (eftersom det finns ekonomiskt underlag för professionell drift
och underhåll), samt förenklad myndighetstillsyn (eftersom det blir en starkare
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verksamhetsutövare samt färre tillsynsobjekt). Generellt är dock inte
samfälligheter eller privata exploatörer starka verksamhetsutövare, och den
långsiktiga driften är helt avhängig myndighetstillsynen (se avsnitt 5.6.2 nedan).
Rent tekniskt finns det ibland fördelar med individuell VA-försörjning, särskilt
vad gäller dricksvattenförsörjningen där spridda uttag i många grunda brunnar
minskar risken för saltvatteninträgning. Vad gäller avloppshanteringen är
källsortering av avloppet (dvs. uppsamling av toalettavfallet och BDTbehandling) ofta enklare att lösa individuellt. Källsortering förenklar också
tillsynen av avloppsanläggningar genom att tekniken för såväl omhändertagande av toalettavfallet som behandling av BDT-vattnet är robust och därmed
mindre tillsynskrävande. Det är också möjligt att ha individuell uppsamling av
toalettvattnet på varje fastighet och en gemensam anläggning för behandling av
BDT-vatten.
Möjliga lösningar för VA-försörjningen i respektive område påverkas också i
hög grad av hur exploateringen av området sker. Det gäller framförallt vilka
möjligheter det finns att samordna VA-försörjningen, såväl vad gäller förundersökningar som skala och organisation för VA-hanteringen. Tänkbara
exploateringsscenarier och deras betydelse för VA-försörjningen beskrivs i
Tabell 14. På Östergarnslandet är det sannolikt att huvuddelen av
exploateringen kommer att ske som komplettering av befintlig bebyggelse, med
något eller några hus i taget. Det kan också bli aktuellt med något större
exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket då kan hanteras i stort
sett på samma sätt som en planerad direkt nyexploatering (enligt Tabell 14). I
Katthammarsvik och Herrvik kan det bli aktuellt med större nyexploateringar.
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Tabell 14. Olika exploateringsscenarier för områden på Östergarnslandet och deras betydelse för VA-hanteringen.
Exploateringsscenario

Beskrivning

Planinstrument

Planerad direkt
nyexploatering (>
5 hus)

En direkt
nyexploatering
innebär att hela
området exploateras
samtidigt. En
exploatör ansvarar i
allmänhet för
infrastruktur i hela
området: vägar, el,
vatten och avlopp.
Vald systemlösning
prövas normalt i
samband med MKB
av detaljplanen.
Innebär att området
exploateras i
etapper. Antingen
med samma
exploatör, eller med
olika exploatörer i
olika etapper.

Detaljplan

Planerad stegvis
nyexploatering (>
5 hus)

Betydelse för VA-försörjningen
•
•
•

•

Detaljplan

•
•

•

Spontan/mindre
nyexploatering (<
5 hus)

Komplettering av
befintlig
bebyggelse

Innebär att
exploateringen sker
genom att en eller
några fastigheter
(färre än fem)
tillkommer i taget.
Nya fastigheter ligger
utspridda mellan
befintliga fastigheter
som redan har VAförsörjning, av
varierande standard.

Förhandsbesked om
bygglov

•

(Detaljplan)
Förhandsbesked om
bygglov

•

•

•

•

5.4.

Möjligt att skapa gemensamhetsanläggningar för hela
området.
En ordentlig utredning av möjligheten till grundvattenuttag
kan göras för hela området.
Avloppshanteringen kan lokaliseras på lämpligaste stället
inom området, utifrån såväl markförutsättningar som
koppling till vattenförsörjningen. Lokalisering, och till viss
mån teknival, kan styras i detaljplan.
Möjligt att bygga VA-system där en stor investering måste
göras innan alla hus byggs eller tomter säljs, något som
gäller för t.ex. konventionella VA-system med långa
ledningsnät och reningsanläggningar.
Hur mycket VA-försörjningen kan samordnas beror på om
exploateringen sker med samma exploatör i alla etapper,
eller om olika etapper sker med olika exploatörer.
Med samma exploatör kan VA-försörjningen samordnas
mellan de olika etapperna vad gäller t.ex. utredning och
förundersökningar. Med olika exploatörer försvåras
möjligheten att samordna utredningen av VA-hanteringen
mellan de olika etapperna.
Eftersom intäkterna kommer etappvis, är det ofta
fördelaktigt om VA-systemet medger etappvis investering.
Etappvis utbyggnad kommer således att påverka val av
teknik.
Det kommer att vara svårt att ställa krav på bildandet av
gemensamhetsanläggningar för VA.
Svårare att få överblick över VA-försörjning i området i
stort. Möjligheten att göra undersökningar av
grundvattentillgången begränsas, och det är därför svårt att
veta hur stor exploatering som området totalt klarar.
Det blir svårt att skapa gemensamhetsanläggningar,
eftersom det är svårt att ställa krav på befintliga
anläggningar med (tillsvidare) godkänd standard att de ska
åtgärda sina anläggningar.
Hänsyn måste tas till befintliga anläggningar vid planering,
vilket innebär att det kan bli svårt att lokalisera nya
avloppsanläggningar på ett bra sätt i förhållande till såväl
tillkommande som befintliga vattentäkter.
Vad som kan ses som en en skälig kostnad för VAförsörjningen utifrån Miljöbalken är lägre för befintliga
fastigheter än vid nybyggnation av fastigheter.
Gemensamma anläggningar där både nya och befintliga
fastigheter ingår, kan således inte kosta lika mycket som
motsvarande anläggning för endast nybyggda fastigheter.
Vad som är en rimlig kostnad för de befintliga fastigheterna
beror dock av hur stor risk för hälsan och miljön som
befintliga anläggningar utgör.

Möjlig VA-försörjning för respektive område

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av lösning för respektive
exploateringsområde, och många av dessa faktorer avgörs inte förrän i senare
planeringsskeden (t.ex. i samband med detaljplanering). Som tidigare nämnts är
exploateringsscenario en viktig faktor för val av VA-hantering, andra faktorer
som kommer att avgöras i senare skeden är t.ex.:
• Exploateringens storlek, dvs. antal fastigheter;
• Typ av boende, tomtstorlek, etc.;
• Exakt vilken uttagskapacitet det finns för grundvatten och exakt vilken
plats som är lämplig för lokalisering av VA-anläggningar (ytterligare
undersökningar krävs i senare planeringsskeden för detta).
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Man bör också ta hänsyn till den stora andelen fritidsbebyggelse på
Östergarnslandet vid val av VA-lösningar för exploateringsområdena.
Det är mycket ojämn belastning på VA-systemen över året, med stor
vattenförbrukning och stor belastning på avloppshanteringen sommartid. Det är
därför önskvärt om man kan anpassa VA-lösningarna så att man inte behöver
dimensionera hela systemet för belastningstoppen sommartid (t.ex. innebär
uppsamling av toalettvatten i sluten tank en större flexibilitet än en
behandlingsanläggning, eftersom man kan anpassa tidpunkt för tömning av
tanken till belastningen)10.
Nedan beskrivs förslag till VA-försörjning för respektive exploateringsområde.
Områdena finns numrerade i Figur 22. Förslagen till VA-försörjning baserar sig
på markförhållanden, främst sårbarhet för grundvattenförorening (se Figur 23),
möjlighet till uttag av dricksvatten, sannolikt exploateringsscenario, befintlig
bebyggelse inom området och befintlig avloppshantering.

Figur 22. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet
med numrering. 1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6:
Sjaustrukrocken, 7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12:
Herrvik.

10

Det finns också möjlighet att utforma taxor och andra styrmedel med hänsyn till den
ojämna belastningen, t.ex. genom att ha en högre VA-taxa sommartid. Se avsnitt 5.6.2.
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Figur 23. Sårbarhetskarta med de utpekade exploateringsområdena. Röd =
Sårbarhetsklass 1 (mest sårbart), Orange = Sårbarhetsklass 2, Blå =
Sårbarhetsklass 3, Gul = Sårbarhetsklass 4, Grön = Sårbarhetsklass 5.

Alla exploateringsområden utom Herrvik (12) ligger i inlandet och har relativt
liten bebyggelse idag. Den framtida nyexploateringen bedöms också bli
förhållandevis liten med komplettering av befintlig bebyggelse. I dessa områden
bedöms det därför vara svårt att samordna VA-försörjningen, och avsaltning är
inte heller ett rimligt alternativ, varför individuell VA-försörjning med
dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med
uppsamling av klosettvatten (helst med vakuumtoalett) i sluten tank och lokal
BDT-rening förordas.
Delar av Katthammarsvik har idag kommunalt VA, men såväl vattentäkter som
reningsverk är i behov av översyn och förbättring. Det är inte rimligt med en
större nyexploatering i Katthammarsvik utan att det kommunala VAverksamhetsområde utvidgas till att omfatta också nyexploateringen. I Herrvik
(område 12) uppförs en stor gemensamhetsanläggning för avlopp som ska
drivas i privat regi, och som utformas för att kunna ansluta fastigheter också i
Kirunabyn och Sandvik. Samtidigt planeras där vattenverk i kommunal regi,
baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön.
Möjligheterna till dricksvattenförsörjning och förslag till skyddsåtgärder för
respektive område sammanfattas i Tabell 15.
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Tabell 15. Möjlig VA-försörjning för respektive exploateringsområde. GA = gemensamhetsanläggning.
Område
nr >

1:
Gurpe

2:
Prästgården

3, 4:
Gannar
ve

5:
Kyrkjures

Sårbarhe
t
Befintlig
VAförsörjning

Klass 4

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 2
och 5
Info
saknas

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Möjlighet Enskild
att lösa
eller
gemendricksvattensam
försörjningen

Komplettering
av bef
bebyggelse

KompNylettering exploaav bef
tering
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Enskilt
VA

Troligt
exploateringsscenario

Förslag
till
skyddsåtgärder
för
avloppshanterin
g

6:
Sjaustr
ukrocke
n
Klass 1
och 2
Enskilt
VA

7: Baju

8:
Falham
mars

9:
Vitkulle

10,11:
Svartdal

12:
Herrvik

Klass 1
och 4
Enskilt
VA

Klass 2

Klass 1

Enskilt
VA, GA
för
camping

Info
saknas

Klass 2
och 5
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA, ny
stor GA
på gång

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank, i
andra
hand
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Enskild
eller
gemensam. Alt
samman
koppling
med
Herrviks
avsaltningsanläggning
Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering

Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
samordn
at med
kommun
alt VA
för Katthammar
svik, i
andra
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank el
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Vilka skyddsåtgärder för avlopp som är lämpliga för respektive område beror
också på hur stor exploateringen blir. Hur många hushåll som bedöms som
lämpliga att ansluta till respektive skyddsåtgärd för behandling av avloppsvatten
anges i Tabell 16. Detta är dock inte automatiskt kopplat till storlek på
exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där endast BDT-vatten
släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar där varje fastighet
löser sin egen avloppshantering individuellt. Utsläpp av blandat avloppsvatten
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Enskild
eller
samman
koppling
med
Herviks
avsaltningsanläggning

(WC och BDT) kräver större skyddsavstånd och bedöms därför vara mindre
lämpligt vid individuell avloppshantering.
Tabell 16. Antal hushåll som kan anslutas till respektive skyddsåtgärd för avloppshantering. OBS! Detta är
inte automatiskt kopplat till storlek på exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där
endast BDT-vatten släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar, där varje fastighet löser
sin egen avloppshantering individuellt.
Skyddsåtgärd för avlopp
Vakuumtoalett till sluten tank
Torrtoalett
BDT 1: Inneslutet kompaktfilter
BDT 2:Upphöjd lågbelastad infiltration
BDT 3: Inneslutet vertikalfilter
BDT 4: Spraybox
BDT 5: Integrerad slamavskiljare och
spraybox
WC+BDT 1: Paketreningsverk

1 hushåll

2-5 hushåll

6- ca 30-40
hushåll

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-

x
x
x
-

(x)
(x)*
-

(x)**

(x)

x

x

WC+BDT 2: Förfällning och innesluten
(x)**
x
x
markbädd
WC+BDT 3a:Sprayfilter och fosforfilter
(x)**
x
x
WC+BDT 3b:Markbädd/vertikalfilter och
(x)**
x
liten fosforfälla
WC+BDT 4:Bevattning
(x)
Polering 1:
x
x
x
Polering 2:
x
x
x
Polering 3:
x
x
x
*Kan i princip byggas för 40 hushåll eller mer, men platsbehovet blir stort och
lokalisering försvåras därför. Vid stora exploateringar kan det vara bättre att dela upp
BDT-behandlingen på flera enheter.
**Det finns produkter på marknaden för ett hushåll, men tekniklösningen
rekommenderas inte för enskilda hushåll på Storsudret, till följd av markens
känslighet.

5.5.

> 40 hushåll

Hantering av VA-frågorna i senare
planeringskeden

Exakt svar på hur VA-försörjningen bör ske i respektive område bestäms först i
det skarpa läget, i senare planeringsskeden. Rekommendationer för hantering av
VA-frågorna i senare planeringsskeden ges nedan.
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x

5.5.1. Detaljplanering
I samband med detaljplanering definieras exploateringens typ och storlek, vilket
blir utgångspunkt för en särskild VA-utredning som bör göras av någon
sakkunnig. Förslagsvis sker VA-utredningen på följande sätt:
1.Kriterierna för VA-hanteringen platsanpassas
Kriterierna i tabell 1 anpassas till platsen, och den specifika situationen,
framförallt med utgångspunkt i:
• Naturgivna förutsättningar i området, dvs. recipientens känslighet,
markförhållanden, risk för förorening av grundvatten;
• Typ av exploatering, dvs. direkt eller etappvis nyexploatering (eller
komplettering av befintlig bebyggelse);
• Exploatörens praktiska och ekonomiska krav.
2. Undersökning av möjligheten till dricksvattenförsörjning enligt kommunens
riktlinjer11.
3.Val av skyddsåtgärder för avloppshanteringen
Med utgångspunkt i de kriterier som tagits fram enligt punkt 1 ovan, samt
möjlighet till dricksvattenförsörjning, tas olika alternativ till skyddsåtgärder för
avloppshanteringen fram. Förslag på skyddsåtgärder finns i avsnitt 5.2. Minst
två alternativ till avloppshantering bör tas fram och utvärderas enligt kriterierna.
Eftersom möjligheten till VA-försörjning är avgörande för hur exploateringen
kan ske, bör VA-utredningen göras så tidigt som möjligt i planprocessen.

5.5.2. Förhandsbesked om bygglov
Förhandsbesked om bygglov ges för ett hus/en fastighet i taget, och innebär att
det inte går att göra en utredning om VA-försörjningen i ett område som helhet.
I allmänhet görs inte heller en professionell konsultutredning, även om det kan
krävas där det är särskilt känsligt, eller särskilt svårt att lösa dricksvattenförsörjningen. Region Gotland har tagit fram riktlinjer för utredning av
möjlighet till dricksvattenförsörjning som gäller vid förhandsbesked till
bygglov12.
Eftersom huvuddelen av Östergarnslandet är känsligt, och eftersom det är svårt
att göra platsanpassade utredningar vid förhandsbesked om bygglov, och svårt
att få överblick över området i stort, bör särskilda krav på skyddsåtgärder för
avloppshanteringen ställas. Utsläpp av WC-vatten till behandlingsanläggning
rekommenderas inte, om inte särskilt god lokalisering av anläggningen kan
säkerställas. Utgångspunkten bör således vara att WC-vattnet ska samlas upp
med vakuumtoalett i sluten tank. Vilka skyddsåtgärder som krävs för BDTvattnet beror på områdets känslighet (se avsnitt 5.2.2).

11

Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
12
Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
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5.6.

Andra viktiga frågor att lösa

Utöver säkerställande av dricksvattentillgång, teknikval för avloppshantering,
val av skala för VA-hanteringen och hanteringen av VA-frågan i senare
planeringskeden finns också en rad andra frågor kopplade till lokal VAhantering på Östergarnslandet som behöver lösas. Dessa beskrivs närmare
nedan.

5.6.1. Hantering av avloppsfraktioner
Idag körs avloppsfraktionerna från enskilda avloppsanläggningar på
Östergarnslandet till reningsverk. Region Gotland har dock ett ansvar för att
skapa en organisation och ett system som möjliggör återvinning av näring ur
avloppsfraktioner. Avloppsfraktioner från enskilda hushåll (och från
anläggningar för upp till fem hushåll) räknas som hushållsavfall, vilket innebär
att den kommunala renhållningen har ansvar för omhändertagandet. Hantering
av hushållsavfall ska följa avfallshierarkin, vilket för avloppsfraktioner innebär
att system som möjliggör näringsåtervinning ska väljas i första hand.
Uppsamling av klosettvatten i slutna tankar, som ju är det system som förordas i
första hand för avloppshanteringen på Östergarnslandet, är också det
avloppssystem som har störst potential för näringsåtervinning eftersom ca 90 %
av näringen samlas upp i toalettavfallet. Följaktligen bör renhållningen, i
samarbete med miljökontoret och lantbruksaktörer, skapa ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar till produktiv mark. De 250 slutna
tankar som idag finns på Östergarnslandet utgör en grund för att skapa ett
sådant system. I samband med detta bör hanteringen av klosettvatten på hela
Gotland ses över, eftersom det finns många slutna tankar inom hela regionen,
och sannolikt kommer att tillkomma fler framöver i samband med krav på
åtgärdande av befintliga enskilda avlopp, och vid nyexploateringar och
tillkommande bebyggelse.
För att få ett effektivt system för hantering av klosettvatten bör klosettvattnet
samlas upp så koncentrerat som möjligt. På så sätt minskar antalet tömningar,
hygienisering och lagring förenklas, och det blir också lättare att sprida
klosettvattnet. Därför bör så många fastighetsägare som möjligt byta till extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Region Gotland bör därför se till att
skapa incitament för fastighetsägare att installera dessa toaletter (se avsnitt
5.6.2).
Det finns också andra avloppsfraktioner, t.ex. slam från minireningsverk och
använt fosforfiltermaterial från fosforfällor, som renhållningen ansvarar för att
hantera. Eftersom dessa anläggningar är mycket ovanliga på Östergarnslandet
idag, och de endast i undantagsfall bedöms lämpliga vid nybyggnation (se
avsnitt 5.4) bedöms behovet av att utveckla ett hanteringssystem för dessa
avloppsfraktioner på Östergarnslandet som litet. Dock behöver hanteringen av
dessa fraktioner ses över för Gotland som helhet.
Det finns möjlighet att söka dispens för eget omhändertagande av avloppsfraktioner, t.ex. latrin och urin från torrtoaletter. Eftersom jordlagret är mycket
tunt på stora delar av Östergarnslandet kan eget omhändertagande innebära
risker för förorening av grundvattnet och det är därför viktigt att dispens inte
ges utan att tillräckliga skyddsåtgärder har säkerställts.
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I processen med att utveckla ett system för hantering av avloppsfraktioner på
Östergarnslandet är det viktigt att kommunen tidigt upprättar en god dialog med
lantbrukets aktörer, inte bara lokalt på Östergarnslandet utan även regionalt på
Gotland. Utöver att vara entreprenör åt renhållningen för tömning, lagring och
återanvändning av avloppsfraktioner, har lantbruksaktörer en stor potential att
bidra till en bättre VA-hantering genom att vara entreprenör för anläggande och
drift av avloppsanläggningar och kunskapsstöd till fastighetsägare. Detta bör
samordnas med andra processer för att utveckla näringslivet på den gotländska
landsbygden.

5.6.2. Myndighetstillsyn och styrmedel
De enskilt viktigaste faktorerna för hur väl en avloppsanläggning fungerar är
hur robust anläggningen är och hur drift och skötsel utförs. För att säkerställa
långsiktig drift av anläggningar med icke-kommunala huvudmän (dvs. enskilda
personer, samfälligheter eller privata bolag) krävs regelbunden myndighetstillsyn. Miljökontoret kan ta ut en tillsynsavgift för att kontrollera
anläggningarna, och tillsynen är således självfinansierande.
Region Gotland har beslutat att tillämpa riskbaserad tillsyn, vilket innebär att
tillsynens omfattning, och därmed hur stor tillsynsavgiften blir, beror av hur
stora risker avloppsanläggningen innebär. En robust anläggning, t.ex. toalettvattensortering och BDT-rening bör få en låg tillsynsavgift, medan t.ex. ett
minireningsverk som kräver mer omfattande service och underhåll bör få en
högre tillsynsavgift. Detta är också ett sätt för Region Gotland att styra mot mer
robusta tekniklösningar för små avlopp.
Utöver den årliga myndighetstillsynen som beskrivs ovan bör med jämna
mellanrum en mer omfattande kontroll av anläggningarna genomföras.
Intervallet för denna kontroll bör också anpassas till anläggningens robusthet
och underhållsbehov. En robust anläggning, t.ex. klosettvattensortering och
BDT-rening i markbädd, kontrolleras lämpligen var tionde år, medan ett
minireningsverk lämpligen kontrolleras vart femte år. Former för kontroll och
uppföljning av avloppsanläggningar behöver utvecklas, vilket också blir en
följd av det beslut om tidsbegräsning av tillstånd för enskilda avlopp som
miljönämnden i Region Gotland beslutat om.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att välja teknik för VA-hanteringen, vilket
begränsar kommunens möjlighet att styra detta när VA-hanteringen sker i ickekommunal regi. Kommunen kan dock använda sig av olika styrmedel för att
styra mot bättre tekniklösningar. Tillgängliga styrmedel är t.ex.:
• En konsekvent tillämpning av riskbaserad tillsynstaxa styr mot mer
robusta tekniklösningar;
• Renhållningstaxor för hantering av avloppsfraktioner bör utformas för
att gynna avloppslösningar med högre kretsloppspotential;
• Information och rådgivning till fastighetsägare och exploatörer. Detta
kan ske genom informationsmaterial, informationsträffar, särskild
telefonrådgivning, avloppsmässor, mm.
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För att underlätta hanteringen av uppsamlat klosettvatten i slutna tankar bör
kommunen styra mot att fastighetsägare med sluten tank installerar extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Detta kan ske genom t.ex.:
•

Taxan för tömning av slutna tankar bör utformas så att vakuumtoaletter
(eller andra extremt snålspolande toaletter) gynnas. Detta kan t.ex.
åstadkommas genom att de första 1-2 tömningarna per år är mycket
billigare än ytterligare tömningar;

•

Demonstrationsanläggningar med installerade vakuumtoaletter, t.ex. i
kommunala fastigheter utanför det kommunala VAverksamhetsområdet (skolor, o. dyl.) eller andra offentliga fastigheter
(t.ex. bygdegårdar). Detta har t.ex. tillämpats av Trosa kommun;

•

VA-rådgivning om vakuumtoaletter och hur de kan installeras i olika
fastigheter, i form av t.ex. informationsträffar, mässor,
telefonrådgivning eller personlig rådgivning, underlättar för
fastighetsägare att välja denna lösning. Detta har t.ex. tillämpats av
Södertälje kommun.

Inom det kommunala verksamhetsområdet handlar det inte om att styra val av
tekniklösning, eftersom den kommunala huvudmannen råder över detta.
Däremot finns det behov av att använda taxan för att styra t.ex. vattenförbrukningen. Eftersom vattenförsörjningen försvåras på sommaren bör man
inom det kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik överväga
möjligheten att tillämpa en högre VA-taxa på sommaren. Taxan kan utformas så
att permanentboende sammantaget får samma kostnad för vattnet sett över hela
året, medan sommarboende får betala en högre kostnad för vattnet.

5.6.3. Förbättring av befintliga VA-anläggningar
Miljöavdelningen har ansvar för tillsyn av enskilda brunnar, men eftersom det
varken är tillstånds- eller anmälningspliktigt att anlägga en enskild brunn blir
enskilda brunnar sällan tillsynsärenden om inte klagomål på vattenkvalitet eller
–kvantitet lämnas in av fastighetsägaren. Kunskapen om de befintliga brunnarnas status är därför låg, men eftersom stora delar av Östergarnslandet är
sårbart och det finns relativt många infiltrationsanläggningar och markbäddar
för blandat avloppsvatten är det troligt att det förekommer problem med
vattenkvaliteten. Ett sätt att öka kunskapen om brunnarna på Östergarnslandet
är att utföra ett särskilt tillsynsprojekt om den enskilda vattenförsörjningen i
området. Problem med den egna vattentäkten (kvantitet eller kvalitet) ökar
motivationen att ansluta sig till en gemensam VA-försörjning för de fastigheter
som ligger invid nyexploatering (där gemensam vattenförsörjning planeras). Ett
tillsynsprojekt kan vara ett sätt att höja medvetandet kring detta.
Många av de befintliga avloppsanläggningarna på Östergarnslandet är sannolikt
i behov av förbättring, även om anläggningarnas ålder och status till stor del är
okänd. Behov av förbättring bedöms framförallt föreligga för
infiltrationsanläggningar och markbäddar för blandat avlopp, eftersom risken
för att dessa anläggningar förorenar grundvattnet är stor. Det är också svårt att
kontrollera anläggningarnas funktion i efterhand. Åtgärder för förbättring kan
vara t.ex.:
• Uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (helst med vakuumtoalett)
och fortsatt användning av infiltrationsanläggningen för behandling av
BDT-vatten;
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• Anslutning till gemensam avloppsanläggning med bättre lokalisering,
antingen i samband med angränsande nyexploatering, eller tillsammans
med grannar som också behöver förbättra sina befintliga anläggningar;
• Ny individuell anläggning för blandat avlopp med innesluten
behandling, polering och stora skyddsavstånd. Eftersom grundvattnet på
stora delar av Östergarnslandet är mycket sårbart, kan detta endast vara
aktuellt i undantagsfall, under förutsättning att tillräckligt stora
skyddsavstånd (såväl vertikalt som horisontellt) till vattentäkter kan
erhållas.
Anläggningar med vattentoalett och uppsamling i sluten tank kan förbättras
genom att den konventionella toaletten byts ut mot en vakuumtoalett. På så sätt
minskar transporterna av toalettvatten och värdet av toalettvattnet som
gödselmedel ökar (eftersom det är mindre utspätt). Fastighetsägarna kommer
dock sannolikt inte att byta toalett av sig själva, och stöd av kommunen krävs,
t.ex. i form av ekonomiska incitament och information/rådgivning (se avsnitt
5.6.2). När dessa styrmedel tillämpas är det också viktigt att information om
detta går ut till samtliga fastighetsägare på Östergarnslandet med sluten tank.
Det finns också ett mindre antal anläggningar på Östergarnslandet med sluten
tank för både WC- och BDT-vatten. Eftersom mängden vatten som samlas upp i
tanken blir stor om också BDT-vatten samlas upp, bör dessa anläggningar ses
över och möjligheten att koppla bort BDT-vattnet och istället leda det till en
lokal behandling (enligt avsnitt 5.2.3) ses över.

6. Slutsatser och rekommendationer
De viktigaste slutsatserna av denna utredning är:
• Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara
relativt begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad
för hela Östergarnslandet, och i samtliga utpekade
exploateringsområden i inlandet bör istället VA-försörjningen ske
lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik bedöms
inte vara motiverat, men däremot ev. en överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot Kirunabyn/Sandvik.
Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det kommunala VAverksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
• Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att
utveckla de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom
ihopkoppling med anläggningar i Herrvikt
• Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de
utpekade exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till
grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i
paritet eller något sämre än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på
Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet. Dock saknas
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tillräckliga data för att göra en säker bedömning av vattenkvaliteten.
Exploateringen kommer i många fall att begränsas av möjligheten att
säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
• Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i
sluten tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till
sårbarheten och känsligheten på varje plats.
• Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på
Östergarnslandet (och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara
med avseende på risk för förorening av grundvattnet måste utsläpp av
blandat avloppsvatten till mark endast ske i undantagsfall och förenas
med ytterligare skyddsåtgärder utöver behandlingen, såsom polering
samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är svårt att släppa ut blandat
avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid individuell
avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten
tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Det finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till
mycket känsliga recipienter.
• Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i
inlandet, har en relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt
att byggas ut endast med mindre kompletteringar av befintlig
bebyggelse. I dessa områden bedöms det svårt att lösa VA-försörjningen
på ett samordnat sätt, och individuell VA-försörjning på varje fastighet
förordas istället, med uttag av grundvatten för dricksvatten och
uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av BDTvatten enligt ovan. Undantaget är Katthammarsvik, som ligger kustnära
med mer bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större
nyexploatering.
Följande generella rekommendationer ges för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör alltid salthalten i brunnsvattnet alltid
kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
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stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
• Region Gotland bör, gärna i samråd med nationella aktörer, utveckla
effektivare metoder för tillsyn och kontroll av små avloppsanläggningar.
• Byggnadsnämnden bör undersöka förutsättningarna för att ställa krav på
separata ledningar för WC- respektive BDT-avlopp vid nybyggnation av
bostadshus13.
• Region Gotland bör ta fram ett informationsmaterial om hur
vattenförsörjning för enskilda hushåll och samfälligheter, utifrån
Gotlands karstberggrundsförutsättningar, bör anordnas för att minimera
risk för förorening samt påverkan på omgivningen.

13

Detta för att inte försvåra möjligheten att lösa avloppshanteringen, om inte
byggherren är medveten om att det krävs separat BDT-avlopp vid tillfället för
byggnation.
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Inledning
Bakgrund
Fårö, Sudret och gotlandskusten, inklusive Östergarnslandet utpekades 1976 som områden av
riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Dessa områden skulle enligt
kommunöversikten bli föremål för ”viss närmare planering”.1 1985 antogs en områdesplan för
Östergarnslandet, som 1995 ersattes av en fördjupad översiktsplan till följd av PBL som kom
1987. Hösten 2013 påbörjades arbetet med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet.
Denna kartering ingår i det aktuella arbetet med att förnya den fördjupade översiktsplanen över
Östergarnslandet. Karteringen är begränsad till Katthammarsvik. Detta är en utpekad serviceort i
den kommunomfattande översiktsplanen Bygg Gotland, för vilket anges att sociotopkartor ska
utgöra planeringsunderlag för kommande fördjupad översiktsplanering. Det är även den mest
tätbefolkade orten i området, där störst underlag finns att tillgå för en brukarundersökning. År
2010 hade Katthammarsvik 176 invånare2. Regionen har ett ansvar, i enlighet med Bygg Gotland
och Vision Gotland 2025, att bidra till utvecklingen i utpekade serviceorter. Denna studie ger ett
ökat underlag för det arbetets fortgång.
Östergarnslandet, där Katthammarsvik är en viktig serviceort, tillhör en av de mest attraktiva
platserna på ön för friluftsliv och boende eftersom bevarandevärdena i detta område är mycket
höga. Således står det beskrivet i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland att en omarbetad
fördjupad översiktsplan för området: ”ska säkerställa kultur- och naturvärden så att områdets karaktärer
inte påtagligt skadas”.3 En sociotopkartering med fokus på brukarvärden ger ett ökat underlag för
hänsynstagande av sådana värden, som exempelvis äldre bebyggelse, platser på orten med
historisk anknytning eller naturområden med sällsynt flora och fauna.
Med hjälp av en sådan kartering kan även frågor om huruvida villkoren för ett rörligt friluftsliv är
jämlikt, oavsett socioekonomiska förutsättningar, uppmärksammas. På så sätt ökar möjligheten
att den fördjupade översiktplanen utformas utifrån det aktuella områdets särskilda egenskaper.

Sociotopkartering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren använt sig av en metod som syftar till
att undersöka de sociala aspekter människor värdesätter i sitt närområde. Denna metod, kallad
sociotopkartering, utvecklades först i Stockholm 1996, där målet var att förtydliga de sociala
värden som fanns knutna till grönområden och parker i staden och på så vis säkerställa att hänsyn
tas till dessa områden då ny bebyggelse planeras. På så vis är sociotopkartering ett verktyg som
för oss närmare målet att ta hänsyn till både de ekonomiska, ekologiska och de sociala värdena
som i kombination ger underlag för en långsiktigt hållbar planering. Sociotopkartor är en
ögonblicksbild av rådande sociala värden på den plats som undersöks och måste således
uppdateras regelbundet för att med gott reslutat kunna användas som planeringsunderlag.
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”Begreppet sociotop är skapat i analogi med begreppet biotop. En biotop är platsens liv och form, exempelvis en
tallskog, medan en sociotop den upplevda och värderade platsen, exempelvis trollskog. En sociotop definieras
utifrån frågorna för vem och till vad. Ofta sammanfaller gränserna för en sociotop och en biotop, då människans
användning förändras med exempelvis topografi och vegetation.”4
Sociotopkartering består av en brukarvärdering och en expertvärdering. Brukarvärderingen är den
sammanvägda bedömningen utifrån de undersökningar som har försökt att fånga ett
brukarperspektiv. För att få fram ett underlag till detta kan flera metoder användas så som
enkäter, intervjuer och grönvandringar. Med expertvärdering menas det arbete som kommunens
tjänstemän genomför i processen då platsen bedöms genom observationer och erfarenheter
utifrån deras expertisområden.5 En sociotopkarta är en karta som illustrerar vilka platser
människan använder i sin utemiljö samt vad de gör där.6 På kartan visas vilka sociotopvärden som
finns på vilka platser. Dessa identifieras utifrån vad brukarna har svarat på frågor om hur de
nyttjas. Att kategorisera värdena blir upp till den som skapar kartan. Dessa värden är
platsspecifika och individuella. I en rapport utgiven av Statens folkhälsoinstitut har åtta kvaliteter
kartlagts som är av vikt för att människor ska uppfatta områden som attraktiva. Dessa åtta
kvaliteter är: Det vilda, det artrika, det rymliga, det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget, det
festliga och det kulturella. De ligger till grund för hur sociotopvärden har kategoriserats.7
Den gotländska varianten är anpassad för att kunna tillämpas i mindre tätorter. I de gotländska
tätorterna bor det färre människor och det är inte heller samma parkstruktur som i storstäderna.
Vanligen har också invånarna nära till tätortsnära naturområden. Den gotländska inventeringen
lägger mer tyngd på invånarnas erfarenheter än expertens observation. Sociotopkarteringen riktar
sig också till grupper i samhället som vanligtvis inte kommer till tals i planeringssammanhang
exempelvis barn och unga.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att med hjälp av en sociotopkartering ta reda på hur boende i
Katthammarsvik använder de grönområden som finns på orten och vilka som är de viktiga
stråken och mötesplatserna.
De frågor som kommer att undersökas är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller grönområden?
Hur långt har de till sina favoritplatser?
Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Vilka stråk använder de boende?
Vilka aktiviteter utförs på vilka platser?
Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?
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Metod
Avgränsning
Eftersom denna undersökning genomförs under en kortare period på åtta veckor, läggs den
största vikten vid brukarnas upplevelser av platserna eftersom de utgör den enskilt största källan
till kunskap och eftersom de besitter störst erfarenhet om hur platserna i undersökningen
används året om och på vardaglig basis. Fokus ligger på de upplevelser och åsikter som finns på
orten vintertid, hos den befolkning som är bosatt i Katthammarsvik året runt. Sommarboendes
och tillfälliga besökares åsikter fångas inte upp av denna studie.
Området avgränsades till Katthammarsviks samhälle (se bilaga 4), där kartan visar
Östergarnsberget i söder och norrut till och med Annas Nöje samt den sydligare av de två
holmarna i viken. Längst västerut på kartan ses Ojselhagen och merparten av Ängmansvägen och
i öst avslutas kartan i linje med grusvägen som löper öster om och parallellt med vattendraget
som mynnar ut i viken.
Denna avgränsning har visat sig stämma ganska väl överens med de tillfrågades egen uppfattning
om var Katthammarsviks samhälle börjar och slutar. Kartan visar ett något större område än det
som de intervjuade beskriver som Katthammarsvik. Enligt dem är man bosatt i Katthammarsvik
om bostaden är placerad väster om Östergarn Kyrka och Markvägen. Åt andra hållet anser de att
samhället tar slut något väster om Östersol och Annas Nöje. I nord-sydlig riktning stämmer
kartans avgränsning bra med de boendes gränsdragning. Ett par personer påpekar att om ny
bebyggelse tillkommer i anslutning till det som idag är Katthammarsviks samhälle så medför det
att dessa gränser kommer att utvidgas.

Intervjuer och workshops
Olika nätverk i Östergarnslandet, med fokus på Katthammarsvik, identifierades. I detta ingick
ideella organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Ur detta nätverk valdes grupper ut
som lämpade sig att intervjua. Föreningar med både äldre och yngre medlemmar valdes ut för att
fånga upp åsikter ur olika åldersgrupper likväl som fördelningen mellan antal intervjuade män och
kvinnor säkerställdes.
Kombinerade intervjuer och workshops hölls där ovan nämnda grupper fick svara på frågor
bland annat om var i Katthammarsvik de vistas, vilka positiva och negativa värden som finns på
dessa platser och detta tydliggjordes med hjälp av en karta. De intervjuade fick även peka ut om
det finns platser som de undviker eller som det känns besvärligt att ta sig till samt vilka stråk de
använder för promenad, motion, ridturer eller dylikt. Intervjuerna genomfördes både på plats och
via telefonsamtal.
De föreningar som intervjuades var Östergarns Kulturförening, Östergarns Idrottsklubb,
Östergarns församling inklusive Östergarns Syförening, Östergarn och Gammelgarns
hembygdsförening och Elimförsamlingen.
De företag som intervjuades var Nygarn Utveckling AB, Skolhusets café, frisörsalongen Här för
dig och Hemtjänsten i Katthammarsvik.
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Fem privatpersoner utan anknytning till någon förening eller något av ovan nämnda företag
intervjuades. Dock tillfrågades alla de intervjuade om vilka grönområden de brukade använda
både som föreningsmedlem eller i anslutning till arbetet men också i egenskap av privatperson.
Majoriteten av de kontaktade personerna intervjuades med hjälp av karta under ett personligt
möte. 13 av personerna intervjuades i grupp eller i par med som mest fyra personer åt gången.
Intervjuer med sammanlagt 13 personer spelades in för att i så stor utsträckning som möjligt
säkerställa att de åsikter som framkom återgavs korrekt. Tre intervjuer genomfördes på telefon,
men dessa gjordes först efter att flera kombinerade intervjuer och workshops redan gjorts på
plats i Katthammarsvik. Anledningen till det var att först lära känna Katthammarsviks geografi
och få höra talas om och få utpekat på kartan sådana platser som används av många. Det blev på
så vis lättare att förstå vilka områden som åsyftades under telefonintervjuerna.
De flesta av de intervjuade bor i det som ovan definierats som Katthammarsviks samhälle. Åtta
personer är bosatta utanför Katthammarsvik, men alla intervjuade bor på Östergarnslandet. De
personer som bor en bit bort har fortfarande en anknytning till samhället exempelvis genom
föreningsliv eller arbete.

Samråd
Sociotopkarteringen var ute på samråd som bilaga till fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. Under samrådet kom det in synpunkter som har
legat till grund för revidering av sociotopkartan och rapporten.

Resultat
Inledning
Åldern på de 22 intervjuade personerna är någorlunda väl spridd till olika åldersgrupper. De flesta
personerna tillhör dock åldersspannet 50-64 år, tätt följt av de som tillhör gruppen 65-79 år. Tre
personer av de som deltog i studien var yngre än 15 år.

Åldersfördelning

10

7

5
3

4

6

Ålder Antal

2

0
0-18 år

19-34 år

35-49 år

50-64 år

65-79 år

Antal intervjuade män och kvinnor är väl fördelat med en liten majoritet av kvinnor. 10 män och
12 kvinnor deltog i studien.
Hur lång tid de intervjuade har varit bosatta i Katthammarsvik med omnejd varierar mycket. Ett
par av de intervjuade är precis nyinflyttade medan andra personer har bott där så länge som 45 år.
Några personer är födda på orten och har valt att bo kvar där. Nästan hälften av personerna som
deltagit i studien tillhör dock den grupp som bott i Katthammarsvik 0-10 år.
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Bosatt i Katthammarsviksområdet, antal år
15
10
10

Antal

5
5

1

4
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11-20 år

21-30 år

31-40 år

> 40 år

0
0-10 år

Under mötena med Katthammarsviksborna blev de tillfrågade om varför de bosatt sig i
Katthammarsvik och vad som är fördelarna och nackdelarna med att bo där de bor. Vissa har valt
att bo där eftersom de är födda och uppväxta på orten. En del av dessa personer valde tillfälligt
att flytta till annan ort men har sedan valt att flytta tillbaka till Katthammarsvik. Flera personer
bor där eftersom de ville bo på landet hellre än i en stad. Ett par personer har flyttat dit eftersom
de gift sig med en person bosatt i området. Ytterligare att par andra flyttade in i före detta
sommarhus eller renoveringsprojekt. Att bo nära släkt och vänner är en annan viktig orsak till att
bo på platsen.
Gemensamt för de intervjuade är att de uppskattar den vackra och varierande natur som finns i
Katthammarsvik och närheten till både den och havet.
”Jag ville bo på Gotland, men inte i Visby. Här kan man gå ut i naturen med hundarna, direkt från dörren.”
”Det är fantastiskt fint att bo här. Jag bor precis vid stranden så jag har havet och horisonten utanför fönstret.”
”Naturen är fantastisk, man saknar den alltid om man har varit iväg någon annanstans. Då kör man en
sväng ner till Rökeriet för att se att allt är som vanligt och för att komma nära havet.”
Mer än en person framhäver de sociala fördelarna med att bo på platsen:
”Det är ett härligt go på folket i Katthammarsvik.”
”Människorna här är välkomnande mot nyinflyttade.”
Flera beskriver att känslan av frihet är en stor fördel med att bo på Östergarnslandet och i
Katthammarsvik. En man exemplifierar den friheten i termer av möjligheten att odla sin egen mat
och på så vis vara sin egen producent och mindre beroende av andra.
Få personer anser att det finns några egentliga nackdelar med att bo på orten. Ett par personer
nämner avståndet till Visby som en nackdel och ett par yngre flickor tycker att:
”Det finns inte så jättemycket att göra. Inga roliga affärer och så.”
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Platser på kartan
I följande avsnitt är de platser och stråk som de intervjuade använder eller anser har betydelse
som mötesplats redovisade. Sociotopkartan (bilaga 4) redovisar översiktligt resultatet från
intervjuerna.

Katthamra gård

Bild: Katthamra Gårds huvudbyggnad.

Sociotopvärden: Mötesplats, evenemang, promenad
Katthamra gård, som är Gotlands enda herrgård, byggdes under 1700-1800-talet.
Huvudbyggnaden har dock anor från medeltiden. Idag kan man hyra dags- eller veckoboende
samt hyra festlokal sommartid på gården i de delar som inte är privatbostad och då håller även ett
café och hantverkshuset öppet. 8
Katthamra Gård uppskattas året om av många av de boende i Katthammarsvik. Många
promenadstråk korsar gården. Inte minst är det många som går här förbi i kombination med att
de använder Amiralens väg. En av de intervjuade uttrycker att det är ” fantastiskt att passera där på
promenaden”, och det är många som anser att detta är en viktig plats att bevara.
Gården passeras inte bara vid promenad utan många kommer också hit för att vistas på platsen
en längre stund. Det hänger ihop med att Katthammarsviksborna och även flera andra kommer
hit för att delta i det årliga midsommarfirandet som anordnas av Östergarns idrottsklubb. I
firandet ingår traditionsenligt resning av midsommarstång, dans, tårttävling och gutniska lekar på
gräsplanen bakom mangårdsbyggnaden.
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Badstranden

Bild: Badplatsen i Katthammarsvik dit många boende och besökare kommer för att bada, sola och ha picknick.

Sociotopvärden: Bad, picknick
Badstranden är, som namnet antyder, den strand som används mest till sol och bad i
Katthammarsvik. Den beskrivs som en bra strand som är perfekt för mindre barn eftersom där är
långgrunt och en person berättar:
”Vi använde stranden mycket för bad och korvgrillning när barnen var små, men nu när de är stora går vi inte
så mycket till Katthammarsviks badstrand. Den känns lite sunkigare än till exempel Sandviken.”
Att det finns bryggor att hoppa i vattnet från vid badstranden i Katthammarsvik är bra enligt
barnen.
Stranden röjdes för ett par år sedan upp ordentligt av Rökeriet i Katthammarsvik och Borgvik
eftersom den hade börjat växa igen med högt gräs och högar av släke. Det beskrivs av många
personer som ett riktigt lyft för stranden. Att stranden fortsatt städas från skräp och släke gör att
flera åker och besöker stranden. En annan faktor som avgör om man badar vid stranden eller inte
är hur vindarna blåser. Vid nordlig vind blir vattnet varmt och behagligt vid badstranden i
Katthammarsvik eftersom den är långgrund. På grund av Katthammarsviks geografiska placering
på en udde finns möjligheten att välja badplats efter hur det blåser. Vid vindar söderifrån väljer
många istället att åka till stränder söder om udden så som Sandviken eller Sjauster eftersom då är
det pålandsvind och varmare badvattnen där. En nackdel är emellertid att det också blåser in
släke mot stränderna vid pålandsvind.
En man tycker att:
”Det är dålig sophantering av soptunnorna vid parkeringen ovanför badplatsen. Husbilar och andra lämnar
sopor där. Man borde sätta en avgift på att lämna sopor i så fall, eller också inte ha några soptunnor där alls.”
Östergarns idrottsklubb använder stranden under sina pärkläger som äger rum sommartid. Då går
de ner till badplatsen för att bada, grilla korv, öva varpateknik och ha springtävling längs
strandkanten.
Flera personer som kommer till stranden både sommar- och vintertid uttrycker en känsla av att
Borgvik och övrig bebyggelse ovanför stranden konkurrerar med de som vill besöka stranden.
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Bebyggelse och gräsmattor i direkt anslutning till sanden medför att området för vissa upplevs
som privatiserat. Det finns frågetecken om hur strandskyddet fungerar på platsen och en person
föreslår att man kunde sätta upp en skylt eller anlägga en tydligare gångväg till stranden som
förtydligar att platsen är till för allmänheten.

Piren

Bild: Piren mellan badplatsen och Rökeriet är en populär plats att besöka, både bland barn, unga och äldre.

Sociotopvärden: Kulturmiljö, utsikt, lek, bad, lugn och ro
Piren som ligger mellan Rökeriet och badstranden har flera olika funktioner. Vissa passar på att
gå ut där under sin promenadrunda för att komma nära vattnet och för att se på utsikten. Det
finns också de som badar från piren, men dessa är oftast ungdomar eller vuxna. Mindre barn går
dit för att kasta stenar i vattnet.
”På midsommardagen när det är kappsegling står man ute på piren och tittar.”
Innan piren börjar finns en bom uppsatt med en skylt som meddelar att piren är avstängd. Den
skylten har satts upp därför att kajen är dåligt underhållen och håller på att ramla sönder. Trots
det används piren av många, men dessa personer uttrycker samtidigt en önskan om att pirens
dåliga skick åtgärdades9:
”Piren borde rustas upp också eftersom den är en del av en plats med kulturhistoriskt värde. Linbanan med
kalk gick från Östergarnsberget och ner hit till stranden förr. Det har ju mormor har berättat om många gånger.
Vid lågvatten kan man se rester av gammal kaj ute i vattnet också.”

9
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Redners brygga

Bild: Vy in mot stranden vid Reidners brygga. En lite mindre välkänd strand i Katthammarsvik.

Sociotopvärden: Bad, fågelskådning
Redners brygga ligger i samma vik som den mer välbesökta badstranden, men lite längre österut.
Den här badplatsen är svårare att hitta till för de som inte känner till Katthammarsvik så som
tillfälliga besökare. Även här finns en brygga att bada från, men det är också möjligt att gå i
vattnet direkt från strandkanten.
Många Katthammarsviksbor väljer ändå i första hand att bada vid den allmänna badplatsen
eftersom den städas och underhålls samt därför att Redners brygga med tillhörande stuga känns
som en privat strand.
Den lilla stugan vid Redners brygga uppfördes 1911 av Albert Dahlgren ursprungligen som en
fiskebod tillhörande fastigheten som i FÖP benämns Vassmunds. Bryggan byggdes samtidigt
med stugan med huvudsyfte att vara en förtöjningsplats för fiskebåtar och landningsplats för fisk
för de lantbrukare som fiskade i området. På senare tid har bryggan också använts för att lägga i
båtar vid de återkommande segeltävlingarna som anordnas under sommaren. I dagsläget är
bryggan i dåligt skick och behöver renoveras.
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Kattviken

Bild: Kattviken sedd från småbåtshamnen vid Rökeriet. Om detta är en badstrand eller inte råder delade meningar om.

Sociotopvärden: Fågelskådning
Viken som sträcker sig från Rökeriet bort mot Annas Nöje kallas av flera personer för Kattviken.
Det är få personer i Katthammarsvik som upplever den här viken som en badplats. Däremot har
det framkommit under samrådet att den med sitt rika fågelliv är en plats för fågelskådning,
”ejdrarna, den mindre strandpiparen, grönbenan, hägrarna, skedänderna, skärfläckorna och de alltid
återkommande tofsviporna, för att nämna några - plus havsörnsparet bortanför Annas Nöje som ibland gör sina
lovar över viken.”
En person som berättar att han badar här menar också på att det bara är de som bor i de närmast
intilliggande husen som använder viken till att bada i. En betydande orsak till att viken inte
upplevs som badbar är att Katthammarsviks reningsverk är placerat här och släpper ut
avloppsvatten en bit ut i viken.
”Det flyter upp skit nedanför Rökeriet eftersom man har problem med att reningsverket inte hinner rena
ordentligt. Då menar jag att det blir lite slammigt och oklart vatten. Inte att det flyter upp fekalier. Men vatten
och avloppsfrågan i Östergarn måste lösas.”
Under samrådet var det flera som skrev i yttranden att de aldrig skulle bada i viken.
”Inte ens vi som bor där badar där därför att: Viken är mycket grund. Vattenståndet är så lågt att långa tider
är stora delar av viken torrlagd. Invid stranden och en bit ut i vattnet är det stenigt och man går inte i utan
badtofflor. Längst in i viken är botten förrädiskt dyig och innanför finns ett stort område med brännässlor som
gör det omöjligt att gå i eller ur vattnet där. Reningsverket har sitt bräddningsutlopp i viken. Vi vill inte störa de
häckande fåglarna bl a svan och häger.”
Även de som trots allt använder viken som badplats förklarar att vattnet inte är så rent som på
badplatsen och att de inte doppar huvudet under vattenytan när de badar här eftersom det känns
otrevligt.
Samma person som ovan använder stranden för bad beskriver att viken förr hölls ren från släke
av en bonde som samlade det för att sprida på sina åkrar. Detta har nu upphört och släket samlas
i viken och förflyttar strandkanten utåt, det vill säga att man blir tvungen att gå genom släke en
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bit innan man når klart vatten. Det finns en önskan om att någon tar tag i detta problem och
rensar upp stranden regelbundet.
Viken mellan Rökeriet och Annas Nöje är en av få platser som av olika personer i
Katthammarsvik upplevs ha en något sämre tillgänglighet. Det upplevs som svårt att ta sig ner på
stranden också österifrån, från Rökeriet, och ett par personer vill att det på något sätt görs
insatser för att lättare kunna promenera längs den här stranden. På privat initiativ har en spång
lagts ut
”Vi röjer, klipper och städar kontinuerligt stranden och ängen - dock inte före midsommar eftersom fåglar, bl a
svanar, häckar där. Ängen o strandkanten är fullt framkomliga och möjliga att promenera längs med – spång
finns. Enda stället där framkomligheten kan vara begränsad är nedanför reningsverket dvs regionens egen mark.”

Stranden i övrigt

Bild: Vy från piren mot Hammaren och Grogarnsberget.

Sociotopvärden: Bad, evenemang, fågelskådning, kajak
”Man får inte tumma på strandskyddet, där måste Regionen vara hårda. Stranden är det som lockar turisterna,
utan den tappar man attraktionskraften. Men att bygga ovanför strandskyddet är okej.”
Så uttrycker en av de intervjuade sin allmänna åsikt om strandområdet i Katthammarsvik. Det är
en utbredd uppfattning att stränderna måste hållas tillgängliga. De tillfrågades uppfattning om
vad som är strand och vad som därmed borde skyddas från exploatering sträcker sig dock olika
långt upp från strandkanten på olika ställen. Vid den stora vikens östra strandkant, på kartan
kallat Vassmunds, uttrycks exempelvis en uppfattning om att grusvägen som leder ut mot
Hammaren är det som avgör var gränsen går. Flera personer anser i enlighet med citerad person
att:
”Det är okej att bygga i anslutning till de hus som redan finns där [Vassmunds].”
Att bygga norr om befintlig bebyggelse, längre ut på udden, ses däremot inte som ett alternativ.
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En man menar att stranden nedanför Vassmunds är en bra plats för fågelskådning. En annan
man meddelar att kan brukar paddla kajak längs samma strand och vidare runt Hammaren och
Grogarnsberget.
En kvinna berättar:
”Vi brukar ha picknickkorg med oss och fika längs stränderna, men de hålls inte efter lika bra nu när de sköts
privat. Det är inte bra med tanke på turismen. Det blir otrevligt med släke, på stranden och i vattnet.
Badstranden växer igen mer för varje år.”
Ett par andra personer delger en liknande uppfattning, men lägger betoning på att stränderna är
för snåriga för att man ska kunna vandra från badplatsen och bort till Hammaren. En
vandringsled där hade varit bra, men då måste stranden röjas upp för hand eller med hjälp av
betesdjur, säger de.
Varje år har Skytteföreningen ett evenemang där de sätter upp figurer längs hela
Katthammarsviks kustremsa och skjuter prick på dessa. Många reser då hit från fastlandet och
övriga Gotland för att delta i tillställningen.
Övriga citat relaterat till stränderna:
”Längs med kusten norr om Annas Nöje plockar vi svamp.”
”Jag brukar leta fossiler längs stranden.”
”Många åker till Ängmansviken och badar för det är en fin strand.”

Idrottsplatsen/Klubbstugan

Bild: Östergarns idrottsklubbs klubbstuga och idrottsplats sedd från Östergarnsberget. I högerkant syns Östergarns prästgård
där bland annat Östergarns syförening har träffar.

Sociotopvärden: Bollspel, pärk, lek
Katthammarsviks idrottsplats används mest på sommaren. Då är det många som spelar tennis på
de tre tennisbanorna som finns där. Det hålls inga tennislektioner, men trycket på att spela är
15

ändå högt. Ett par barn berättar att de brukar gå dit och leka och spela fotboll när deras familj
åker till Trädgårdscaféet.
I månadsskiftet maj-juni har Östergarns idrottsklubb ett pärkläger på idrottsplatsen för 10–13åringar. Då får barnen prova på gutnisk femkamp och de får lära sig lite om varpateknik. Under
lägerveckan vandrar barnen upp till badplatsen genom Prästskogen och längs Amiralens väg.

Prästänget
Sociotopvärden: Evenemang
Prästänget är under sommaren en mötesplats i Katthammarsvik. Då samlas bland andra
Östergarns församling där för att faga änget och senare under sommaren arrangeras en slåtterfest.
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Östergarnsberget

Bild: Överst – Östergarnsberget sett från Skolhuset i Östergarn. Järnsiluetterna föreställer Linné med sällskap. Nedre,
vänstra – Vägen upp på Östergarnsberget mitt emot Jacob Häggs väg fungerar som pulkabacke vid snö. Här syns också en
av de kulturhistoriska kalkugnarna som finns i området. Nedre högra – Den årliga majelden tänds uppe på
Östergarnsberget, ovanför pulkabacken.

Sociotopvärden: Promenad, motion, ridning, skidåkning, utsikt, landform, vild natur,
lugn och ro, picknick, jakt, evenemang, backåkning
Östergarnsberget är ett naturreservat beläget söder om Katthammarsviks samhälle. Detta är ett
populärt område för promenader. Det besöks mycket av Katthammarsviksborna, men också av
andra boende på Östergarnslandet.
”Det är många som går där uppe. Där finns jättefina stigar.”
”Det är lätt att ta sig fram på Östergarnsberget och där är vackert. Det är fint att det är en genuin miljö.”
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En av dessa stigar är Linnéstigen, en 4,5 kilometer lång vandringsled som sträcker sig mellan
Östergarn och Gammelgarn kyrka och följer samma väg som Linné vandrade då han besökte
Östergarnslandet under sin Gotlandsresa. Varje år på Kristi Himmelfärdsdag snitslar Östergarns
idrottsklubb och Östergarns församling Linnéstigen, och inbjuder allmänheten att vandra den
vägen.
I Katthammarsvik med omnejd finns en grupp personer som samlas och motionerar tillsammans.
De springer bland annat ofta längs stigarna på Östergarnsberget och vidare ner till idrottsplatsen.
Också Elimförsamlingen träffas på Östergarnsberget. De brukar ha mörkerspårning där.
På våren fungerar Östergarnsberget som en mötesplats eftersom samhällets majbrasa är placerad
där. Många av de intervjuade besöker den tillställningen.
Grusvägen som leder upp på berget mitt emot Jacob Häggs väg är på vintern en populär
pulkabacke som används mycket idag och som har fungerat som pulkabacke i många år.
”Vi åkte pulka där jättemycket när vi var små”
När det är snö drar Östergarns idrottsklubb upp skidspår på berget, vilka används av ett flertal
personer. Östergarnsbergets område används dessutom vid jakt.
En person anser att det är bättre skyltat på Östergarnsberget nu än förr vilket gör det lättare för
turisterna att hitta runt. Samtidigt anser en annan man det motsatta och menar att det som turist
nog kan vara lite svårt ändå att veta hur man ska gå för att komma rätt.
Längre österut fortsätter Östergarnsberget bakom Skolhuset i Östergarn och där finns en
utsiktsplats som många går till och som till viss del är handikappanpassad. Ett par personer
brukar gå dit med sin rullstolsburna mormor och stanna där ett par timmar för att njuta av
utsikten och koppla av.
Alla tillfrågade tycker det är viktigt att bevara Östergarnberget i sin helhet, men kalkugnen och
flyktingkällan, som är ett minnesmärke över de flyktingar som kom till Gotland från Lettland
under andra världskriget10, nämns som särskilt viktiga att ta hänsyn till ur bevarandesynpunkt.
En person uttrycker en önskan om att ta kalkbrottet som finns på området i anspråk för
bebyggelse.
”Där hade det varit häftigt att bygga som en liten by, tänk sådana där bergsbyar som finns i Sydamerika.”

Grogarnsberget och Hammaren
Sociotopvärden: Promenad, motion, vild natur, skidor, ridning, picknick, jakt,
svampplockning, bärplockning
Grogarnsberget och Hammaren omnämns av så gott som alla intervjuade, trots att de inte visas
inom sociotopkartans gränser. Det är många som kommer ut dit för att promenera i den, som de
beskriver, fina naturen och längs de fina kuststräckorna.
10

Länsstyrelsen Gotland
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En man talar om att:
”Jag går där längs med kusten ut till Hammaren. Om det plogas ut mot udden när det är snö så går jag dit
även då, men det görs inte alltid.”
En annan person brukar cykla ut till Hammaren för att fika och grilla och på vintern är det några
som åker skidor där och på Grogarnsberget. Området används också till ridning, till att umgås
med vänner och för bär och svampplockning. En kvinna brukar plocka slånbär i området.
En av de intervjuade berättar att markägarförhållandena i Östergarn har skärpts under senare år:
”Det jagas vilt på Grogarnsberget och Östergarnsberget. Nu när det finns rådjur att jaga är markägarna mer
noga med markägande och vem som får jaga var. Det var inte så noga förr när man bara jagade räv och rabbis.”
De tillfrågade tar sig till Grogarnsberget och Hammaren antingen till fots, med cykel eller bil.
Vissa bilburna besökare menar dock att vägarna som leder till Grogarnsberget är gropiga och
dåligt underhållna, vilket borde åtgärdas. Ett par kvinnor som kör bil ut mot Hammaren tycker
att:
”Udden behöver tillgängliggöras. Som det är nu kör folk längre ut på udden för att parkera eftersom det är för
smalt att parkera innan. Då förstörs marken, det är synd. Så det behövs en liten parkering där någonstans”
En medlem ur Östergarn och Gammelgarns Hembygdsförening berättar att de ansvarar för att
städa stränderna runt Grogarnsberget någon gång under april-maj. Det brukar vara mycket skräp
att ta hand om, både från land och från hav. De tar då också bort grillplatser som byggts upp på
stränderna.
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Stråk på kartan
Amiralens väg

Sociotopvärden: Promenad, Naturupplevelse, Kulturupplevelse
Amiralens väg ligger i anslutning till Katthamra Gård och fortsätter ner till Östergarn kyrka. Den
är totalt 1,2 km lång och anlades av amiral Jacob Hägg som en genväg mellan hans bostad och
kyrkan.11 Vandringsleden blev skyltad och officiell för ungefär ett år sedan, men har i folkmun
kallats Amiralens väg länge innan dess.
Vägen används mycket av de boende. Den inkluderas i flera olika promenadrundor och det är
dessutom flera som cyklar där. Två olika familjer berättar att de brukar cykla Amiralens väg som
en trevlig transportsträcka när de vill ta sig från Jacob Häggs väg ner till slingan bakom
klubbstugan med sina barnbarn. Sträckan används även av de som vill ta sig i motsatt riktning
från området runt idrottsplatsen eller Skolhuset norrut till Katthamra gård, stranden eller
Rökeriet. Längs Amiralens väg, en bit söder om Katthamra gård, väljer vissa att promenera in på
en avtagsväg som leder ner till Grogarnsvägen. En man berättar att han brukar gå där med sin
hund. Detta område är inhägnat och ett par grindar korsar stigen. Mannen upplever emellertid
inte dessa som barriärer.
Amiralens väg uppskattas mycket av de intervjuade både för sitt kulturhistoriska värde och för
den omväxlande, vackra naturen som omger leden. Det upplevs inte finnas några brister med
vägen, utan generellt anses den vara viktig att bevara som den ser ut idag och angelägenheten är
stor att det inte byggs något där i närheten eftersom känslan av öppenhet och rymd samt utsikten
ner mot havet utgör en stor del av promenadsträckans rekreationsvärde.
11

Östergarnslandet.com
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Amiralens väg underhålls gemensamt av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB.

Markvägen

Bild: länsväg 631

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning
Markvägen kallas den väg som går från länsväg 631 öster om Skolhuset i Östergarn och fortsätter
ner till Grogarnsvägen. Den här vägen ingår i ett promenadstråk som sträcker sig längs
Markvägen, vidare österut på Grogarnsvägen för att sen svänga tillbaka söderut igen på en
mindre grusväg och till slut, halvvägs ner på den grusvägen går slingan tillbaka västerut och
ansluter igen till Markvägen. Halvvägs norrut längs vägen väljer de som använder stråket ibland
att vika av västerut och kommer då till Amiralens väg.
Det här är en runda som används av flera som arbetar på Skolhuset i Östergarn. Under intervjun
berättar de att de på den här slingan behöver korsa det vattendrag som löper parallellt med
markvägen och som mynnar ut i den östra delen av viken i Katthammarsvik. Idag ligger det bara
ett smalt plank över kanalen, vilket gör att den till viss del uppfattas som en barriär på
promenaden. Kvinnorna som promenerar här skulle önska att det byggdes en bro som
underlättade både för de som vill ta sig över till fots och för de som åker skidor där.
Markvägen används också till fågelskådning. En person berättar att han brukar promenera längs
vägen med kikare och titta efter fåglar borta vid vattendraget som rinner parallellt med
Markvägen.
Åsikten framfördes att om det skulle bli aktuellt at bygga i detta område så är det viktigt att men
lämnar en buffertzon av träd och buskar längs vattendraget med tanke på fåglarna.
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Slingan/Prästskogen/Trollskogen

Sociotopvärden: Promenad, cykling, motion, skogskänsla
Kärt barn har många namn. Den beskrivningen passar bra på skogen bakom Östergarns
idrottsklubbs område som används dagligen av många. Där finns en slinga på ett par kilometer
som röjs och hålls i ordning av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB. Slingan
används mycket både av vuxna, barn och äldre som bor i Katthammarsvik och av de som arbetar
i Skolhuset. Den nyttjas bland annat för promenad, cykling, motion, hundrastning och stavgång i
grupp. Vid snö dras det även upp skidspår på slingan.
Prästskogen, som den också kallas av vissa, uppskattas också för sin speciella växtlighet. Där
växer höga tallar med murgröna, på våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt i skogen och
en person beskriver att:
”… Det växer en massa ovanliga örter och liljor och sånt här, som knappt växer någon annanstans […] Så
det finns en massa ovanliga saker här, och många är ju oansenliga… för den oinvigdes ögon, men för en
botaniker så kan de bli saliga när de ser de där ovanliga sakerna.”
Under intervjuerna framkommer också att Slingan är bra att gå till på blåsiga dagar eftersom det
är en av få platser i Katthammarsvik där det går att hitta lä. Slingan upplevs också positivt av flera
eftersom den är lagom lång med möjlighet att anpassa längden på promenaden genom att gå flera
varv. Att den för många ligger nära arbete eller bostad ses som en fördel, men ett par personer
önskar dock att motionsspåret förlängdes upp längs Amiralens väg med en ytterligare rundel
söder om Katthamra Gård. De som motionerar på spåret värdesätter att underlaget är jämnt och
mjukt, men både de som går och de som springer i skogen saknar någon form av belysning. På
våren kan det stå lite vatten i spåret, men det upplevs inte som något större problem av de
intervjuade.
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Ojselhagen

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning, svampplockning
Skogsområdet Ojselhagen, där marken ägs av Regionen, är ett välanvänt område i
Katthammarsvik. Många boende besöker området för att det ligger nära bostaden och skogen
används till både promenad, rastning av hundar, svampplockning, som genväg och för
skidåkning.
”Vi i Elimförsamlingen har förr använt skogen bakom kyrkan och Östersol mycket för spårning och annat.
Nu har det blivit snårigt där. Det skulle vara bra om det röjdes upp så att både församlingen och nya Östersol
kan använda området. Det är ett bra ställe eftersom där ofta är lä.”
”Det är många mysiga små stigar där. Men jag går där mest på sommaren. På vintern blir det väldigt vått.”
”Många går där och rastar sina hundar.”
”Jag har plockat svamp där någon gång med min mormor.”
”Förr åkte jag skridskor på väten där, men nu har det växt igen. Idag åker man skridskor på Källingvät.”
Tillgängligheten till området ses generellt som god, men en person önskar att det gjordes en
annan väg in i området från Tillys väg, efterson man i nuläget behöver passera en lada där för att
ta sig norrut i området och det upplevs som att man då går över privat mark. Ett par andra
personer tycker att man ska ta tillvara Ojselhagens läge och göra en vandringsled från nya
Östersol och ner mot stranden så att de som vill ta sig till kusten från det hållet inte behöver gå ut
på Jacob Häggs väg utan kan välja en mysigare väg.
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Trots att området besöks mycket anser ändå majoriteten av de tillfrågade att byggnation av fler
permanenthus vore lämplig i anslutning till Tillys, Estrids och Gannes väg samt i området bakom
nya Östersol. Området bakom gamla Wallins café, som på kartan benämns Tomase, anses också
som ett passande område för byggnation. Mellan Tomase och Jacob Häggs väg finns en
obebyggd tomt som enligt flera borde komma till användning eftersom den idag är buskig och ser
stökig ut.
I skogen finns en gammal lada som numera har rasat ihop. En kvinna tycker att den borde röjas
bort eftersom hon anser att den är både farlig och ful.
Ett par av de intervjuade personerna brukar åka skidor i Ojselhagen. De gör sina spår själva och
åker norrut mot Vikeskogen och tillbaka.

Kommentarer om övriga vägar
Jacob Häggs väg

Jacob Häggs väg är vägen som leder genom Katthammarsviks samhälle, från länsväg 631 och ner
till Rökeriet. Utöver funktionen som bilväg ingår Jacob Häggs väg också i ett par promenadstråk.
Ett stråk som går längs denna väg fortsätter förbi Östergarns bygdegård och bastun, upp till
Gutenviks gård och tillbaka till Jacob Häggs väg förbi lägenhetshusen. Samma promenadstråk
svänger också av från Jacob Häggs väg vid Katthamra gård, viker av västerut efter gården för att
snedda över till vägen Lassar Kviar och till sist ut på Jacob Häggs väg igen en bit söder om
korsningen mellan Lassar Kviar och Anna Dubbes väg. Några cyklar längs vägen. Vissa väljer att
motionscykla uteslutande på Jacob Häggs väg under vintern eftersom bara den är upplyst. Vissa
cyklar vidare österut på länsväg 631. Den grupp som brukar samlas för att löpträna tillsammans
springer längs denna väg, fortsätter bort längs Ängmansvägen och kommer tillbaka på Anna
Dubbes väg.
Många av de intervjuade har flera bestämda åsikter kopplade till den här vägen. En åsikt som
delas av flera är att vägen är farlig på sommaren när trafiktrycket är högt. De anser att vägen är
för smal och att det måste byggas en liten trottoar, cykelväg eller liknande, både för säkerhetens
skull men också för att stimulera gång och cykling. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h anses
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vara bra. Problemet är dock att hastigheten många gånger överskrids vilket medför en ökad
känsla av otrygghet för de som promenerar och cyklar längs Jacob Häggs väg.
”Hastighetsbegränsningen på 40 km/h är lagom, problemet är att många kör för fort ändå. Även bussarna kör
för fort. Turisterna är värst, speciellt när de kör ut från korsningar. Man borde ha fartkontroller.”
”Vägen är väldigt smal och mörk. När man går där med barnen och det finns risk att de springer iväg så
känns det otryggt”
På vissa platser längs vägen upplever flera att buskar och annat sly som skymmer sikten behöver
röjas bort. Ett exempel som tas upp är:
”Tomten som ligger där Lassar Kviar och Jacob Häggs väg möts är igenvuxen och ser gräslig ut. Den är en
skamfläck för Katthammarsvik och ger dessutom dålig sikt.”
På vinterhalvåret ligger fokus istället på att Jacob Häggs väg är dåligt upplyst. Flera gatlyktor
utmed vägen har slutat fungera vilket bekymrar flera boende. Förhoppningen är att den belysning
som finns idag ses över, men annars anser flera att det räcker med de gatlyktor som finns.
Undantaget är några personer som önskar att det fanns belysning också längs de anslutande
vägarna Lassar Kviar och länsväg 631 så att en belyst rundel att promenera och motionera kom
till.
Lassar Kviar

Lassar Kviar sträcker sig från idrottsplatsen och ner till Jacob Häggs väg och ingår i ett
promenadstråk och används också till cykling. Vägen är smal, smalare än Jacob Häggs väg som är
skyltad 40 km/h. På Lassar Kviar är hastighetsbegräsningen 70 km/h.
”Sen är ju skyltningen som den är för på den här lilla, jättelilla vägen är det 70. […] Så den är egentligen inte
så kul att släppa iväg små barn att cykla på och sådär. […] Det är märkligt att det är 70 på en sådan liten
slingrig väg. Det är precis som bortglömt [att byta ut vägskyltarna].”
Flera personer nämner att sikten på vägen är dålig:
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”Vägen röjs inte från buskar och annat som skymmer sikten. Det behövs en spegel där vägen ansluter till Jacob
Häggs väg.”
Övriga vägar

Där länsväg 631 gör en sväng förbi Skolhuset i Östergarn skapas enligt en del personer en farlig
trafiksituation:
”Vad som är lite läskigt, det är trafiken här vid skolhuset. För det går ju en hel del människor över vägen här
och även barn och sådär, och kurvan är ju sådan att man inte ser.[…] sen är det ju så att en del kör ju
dessutom fort. De kommer i 70, 80 och fortsätter hela vägen förbi där i 70, 80 och struntar i skyltarna
liksom.”
Citerad person anser att hastigheten i kurvan borde sänkas till 30 km/h istället för 50 km/h som
gäller nu. Gupp i vägen diskuteras som en möjlighet, men samma person är tveksam till hur en
sådan lösning fungerar för de bussar som trafikerar vägen.
Ett par personer är överens om att det behövs en cykelväg längs länsväg 631 från Jacob Häggs
väg och bort till Skolhuset i Östergarn. De menar att det är viktigt att binda ihop dessa två centra
som Östersol, Tempo och Östergarns bygdegård utgör tillsammans med Skolhuset i Östergarn,
idrottsplatsen och Östergarn kyrka .
Ett annat problem som omnämnts är att många grusvägar är gropiga och i dåligt skick. Detta
gäller bland andra Grogarnsvägen och den väg som från Grogarnsvägen fortsätter ut mot
Hammaren. Vissa anser att dessa vägar behöver asfalteras eller beläggas med någon annan
beläggning som ger ett bättre underlag än grus. En person tycker att Tillys, Estrids och Gannes
väg borde asfalteras och belysas.

Åsikter om nybyggnation
Några personer anser att det inte borde byggas nytt i Katthammarsvik utan att fokus istället ska
ligga på att ta tillvara och renovera de hus som redan finns. Men de flesta av de intervjuade
Katthammarsviksborna är generellt positiva till ny bebyggelse i Katthammarsvik, så länge det är
permanentbostäder som byggs.
”Om det ska byggas så ska det vara permanentbostäder i första hand. När man är ute och går så här års lyser
det ju bara i fönstren i några få hus. Det är ju tråkigt.”
En stor del av de intervjuade tycker att ny bebyggelse bör koncentreras runt Jacob Häggs väg,
dels för att undvika ny bebyggelse nära stranden och dels för att ge ett mer samlat underlag för
kollektivtrafiken. En kvinna påpekar att det dessutom är bättre att bygga lite längre upp från
stranden där det inte blåser lika mycket från havet.
Att bygga nytt på jordbruksmark ses som viktigt att undvika. De ser hellre att ny bebyggelse
lokaliseras till andra områden så som marken som ligger norr om lägenhetshusen vid Jacob Häggs
väg, som ägs av Katthamra Gård. Många personer pekar ut det som ett område som skulle passa
extra bra att bebygga.
”Katthamras mark mitt emot Tillys väg borde passa att bygga på. Den används inte som ett
rekreationsområde.”
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”Området där är snårigt. Det finns inga stigar att gå på. Där kan man bygga.”
Några personer påpekar att det behövs fler lägenheter att köpa och hyra i Katthammarsvik.
Samtidigt ställer sig en kvinna frågan om det inte är en del av de lägenheter som redan finns som
har stått tomma.
”Finns det verkligen en efterfrågan på att bygga fler? Också lägenheter blir dyra att köpa här i
Katthammarsvik.”
En man menar ändå att:
”Nya Östersol ger nya jobb och då kommer fler lägenheter att behövas.”
Samma man anser att det är viktigt att hitta lokaliteter i Katthammarsvik för nya företag samtidigt
som det är essentiellt att underlätta för de verksamheter som finns och verkar idag så att de kan
utvecklas vidare. Att skapa fler arbetstillfällen på orten är viktigt enligt Katthammarsviksborna.
En kvinna vill påminna om att:
”Även om platserna inte används så mycket så har de ett existensvärde. Man kan inte bygga var som helst.”

Övriga åsikter
Östersol

De flesta av de intervjuade har åsikter kring det nedlagda äldreboendet Östersol. Det bekymrar
många att huset står tomt och det anses generellt vara en bra lösning att Nygarn Utveckling AB
köper fastigheten som då kunde göras om till ett trygghetsboende. Nygarn Utveckling AB själva
ser då möjligheter i att även lokalisera hemtjänst och kanske en distriktssköterska till huset. Att
fastigheten blev en internatskola nämns också som en möjlighet. Några av de intervjuade
kommenterar att det borde vara kostsamt också att låta fastigheten stå tom då den ändå kostar
pengar att värma upp och underhålla. I dagsläget är det bara Östersols källarvåning som används.
Det är skytteföreningen som har aktiviteter där.
Att det nya äldreboendet byggs upplevs som positivt av de tillfrågade.
”Det är bra att man bygger nya Östersol så att våra mor- och farföräldrar kan flytta in där sen när de inte
orkar bo hemma längre.”
Skola

Att skolan i Kräklingbo inte läggs ner ses som en avgörande faktor för att barnfamiljer ska
bosätta sig i Katthammarsvik och också bo kvar. Samtidigt ses nedläggningen av skolan i
Katthammarsvik som en stor förlust och vissa menar att efter att den lagts ner är de många som
väljer att inte bosätta sig i Katthammarsvik eftersom Kräklingbo skola ligger en mil bort.
När skolan i Kräklingbo, och gymnastiksalen i Katthammarsvik diskuteras kommer frågan också
upp om att:
”Man skulle behöva en större gympasal. I Kräklingbo finns ingen gympasal och idag får de äldre skoleleverna
som behöver mer plats åka till Garda för att få tillgång till det.”
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Gymnastiksalen i Katthammarsvik används flitigt:
”Och vi [ÖIK] hyr gympasalen av Nygarn. Där har vi spinning, shintai kempo, innebandy och gympa. Och så
har vi boulebanor utanför skolhuset.”
Service

Många önskar att kollektivtrafiken både var billigare och gick fler turer men tillägger att det tål att
tänkas på hur man kan få fler personer att åka kollektivt. Några personer tycker att det hade varit
bra med en mindre samåkningsbuss som hade en flexibel turlista och alltså gick att ringa och
beställa.
Att affären finns kvar är en annan viktig punkt för många. Detsamma gäller bygdegården.
”Affären måste vara kvar, men det är nog dyrare att handla där nu när det har blivit Tempo istället för Ica.”
”Affären kunde utvecklas. Det vore till exempel bra om man kunde större matförpackningar, sådär i balar. De
kunde också sälja färdiga matkassar, sådana som säljs på fastlandet. Och postutlämning saknas verkligen. Det
är helt galet att vi får åka och hämta ut vår post i Ljugarn”
”Bevara bygdegården som kulturmötesplats.”
Alla de intervjuade är överens om att en lösning på vatten- och avloppsfrågan är av högsta
prioritet och en avgörande fråga för fortsatt utveckling av Katthammarsvik och Östergarnslandet.
Natur

En person betonar att det är de höga natur- och kulturvärdena tillsammans som ger
Katthammarsvik dess höga värde och framhäver att det är viktigt att båda dessa aspekter bevaras.
Men hur de bäst bevaras råder ibland delade meningar om:
”Att upprätta naturreservat är inte alltid en lösning när man vill bevara natur. Naturreservat gör områden mer
officiella och då blir det ett högre tryck ökat slitage på områdena.”
”Generellt för hela Östergarnslandet är att områden växer igen. Det behövs fler betesdjur.”
Andra stränder än de i Katthammarsvik diskuterades också under intervjuerna:
”Man behöver sätta upp tydligare anvisningar var det är okej att köra och inte så att inte så många kör ner och
förstör stränderna i Östergarnslandet. Idag är det många husbilar som kör sönder strandvägarna mellan
Herrvik och Sysne, men att asfaltera längs stränderna vore inte trevligt. Man måste också tydliggöra var det
finns toaletter och var man får grilla. På Sysne udd behövs en iordningsställd grillplats.”
Några personer tycker att en riktig, iordningställd campingplats borde göras för att undvika vild
camping vid stränder som begränsar allemansrätten då det enligt en del personer känns olustigt
att gå förbi där någon parkerat en husbil eller slått upp ett tält.
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Slutsats
Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller
grönområden?
Sammanfattningsvis är de mest välbesökta grönområdena i Katthammarsvik Östergarnsberget,
Grogarnsberget och badplatsen. Besöken vid badplatsen är dock säsongsbetonade eftersom
strandens funktion så som badplats är kopplad till sommaren. På vintern väljer vissa att gå till
andra platser hellre än stranden eftersom det då är kallt och blåsigt vid havet. Det är trots allt
många som fortsätter att komma till stranden året om, även om besöken inte är lika många på
vintern som på sommaren.
Går det då att dra ett samband mellan hur många sociotopvärden en plats har och hur populär
och välbesökt den är? Jag tror att den slutsatsen går att dra i vissa fall, men många gånger
stämmer det inte. Den plats i Katthammarsvik som har flest sociotopvärden är Östergarnsberget,
och det stämmer bra att det är en välbesökt och uppskattad plats i Katthammarsvik. Flera
föreningar har aktiviteter här, många samlas för att fira första maj och området lämpar sig för
vintersporter. Samtidigt är piren i hamnen den plats på kartan som har näst flest sociotopvärden,
men jag skulle inte säga att det är den plats som näst flest personer vistas vid regelbundet.
Orsaken till att piren har många sociotopvärden är att många olika aktiviteter äger rum där, men
det är inte nödvändigtvis så att ett sociotopvärde representerar många personer och inte heller
täta besök. Piren har en central plats i Katthammarsvik och att den har många värden visar på att
många uppskattar den på olika sätt varför det också lockar fler än om det exempelvis endast hade
haft ett värde knutet till sig. Amiralens väg är samtidigt ett tydligt exempel det motsatta
förhållandet. Sträckan på kartan representeras bara av en punkt, nämligen promenad. Detta beror
dock också på att Amiralens väg i den här undersökningen presenteras som ett stråk, men även
andra värden finns kopplade dit så som exempelvis ”naturupplevelse” och ”kulturupplevelse”.
Vad punkten ”promenad” kan tänkas visa är att det är många personer som går längs vägen och
att de går där ofta. Andra platser på kartan har sociotopvärde ”evenemang” och ”mötesplats”
knutna till sig. Vad som kan vara viktigt att komma ihåg här är att dessa punkter ibland
representerar händelser som äger rum bara en gång om året, då människor på en och samma gång
kommer till en plats som just då är välbesökt men som fördelat över en längre tid är mindre
frekventerad. Det behöver dock inte betyda att platsen inte är viktig. Till platser dit många åker
för att fira exempelvis högtider finns ofta starka känslor kopplade. Trots allt visar många
kartlagda sociotopvärden på en plats att detta är en viktig plats eftersom den omtalats vid flera
olika intervjutillfällen.
Sociotopvärdena på kartan kan inte heller visa hur höga personliga värden som är knutna till de
aktiviteter som märks ut. Därför är sociotopkartans tillhörande rapport ett viktigt komplement.

Hur långt har de till sina favoritplatser?
De boende i Katthammarsvik har ofta mycket nära till något av de grönområden som de
använder i sin vardag. De intervjuade personerna rör sig dock generellt mycket utomhus och
nyttjar många olika platser vilket medför att vissa av dessa ligger längre från hemmet.
Hur långt de intervjuade personerna har till de platser som de besöker kan teoretiskt delas upp i
verkligt avstånd och relativt avstånd. Det relativa avståndet beror på den egna, personliga känslan
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av hur långt bort någonting befinner sig. Detta påverkas av hur lång tid det tar, vad det kostar
och hur ansträngande det är att ta sig till en plats.12 På vintern kan till exempel Östergarnsberget
och Grogarnsberget för vissa upplevas som platser som ur en relativ synvinkel ligger långt borta.
Till Grogarnsberget kan avståndet upplevas långt vintervid vid snö och när vägarna till platsen
inte har plogats vilket gör att tidsåtgången och ansträngningen som krävs för att ta sig till området
ökar i förhållande till hur det brukar vara. Östergarnsberget kan också det upplevas som svårare
att ta sig till vintertid för vissa personer. Snön påverkar tillgängligheten också här vilket för
exempelvis rullstolsbundna kan innebära att den plats som de kan besöka sommartid inte går att
besöka året om. Det finns också många som tar sig upp på berget via en något krävande stig
bakom Skolhuset. Om is lägger sig där på stenarna under vintern och de som vanligtvis använder
den stigen blir tvungna att välja en annan väg medför det att Östergarnsberget i relativa mått
förflyttas längre bort från Katthammarsvik.

Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Som beskrivs ovan har personerna som deltagit i studien ofta inte långt till de grönområden som
de använder ofta. Det är därför vanligast att ta sig till fots till dessa platser. I de fall platsen ligger
en bit bort från hemmet är det flera som använder sig av cykel som transportmedel, men det är
också vanligt att åka med bil. Att färdas med bil är vanligare vintertid då det är kallt och halt att
cykla, men bilen nyttjas också i ganska stor utsträckning på sommaren. Jag tror att den frekventa
användningen av bilen kan bero på att många personer i Katthammarsvik har tillgång till bil vilket
gör den till ett lättillgängligt bekvämt alternativ. Under vår, höst och vinter behöver den som tar
bilen inte heller bekymra sig för att det inte ska finnas parkeringsplats vid den aktuella platsen.
Några av de intervjuade påpekar dock att många mindre vägar ofta är gropiga. Detta kan medföra
att vissa istället väljer att gå eller cykla då bilåkandet blir mindre smidigt.
Ibland är det också så att själva transporten till platsen är en del av upplevelsen. Då är inte alltid
bilen ett alternativ, även om den kan vara det. För den som vill uppleva dofter, ljud och ta in
omgivningen i lugn och ro är cykel eller gång ofta att föredra. Ett annat sådant exempel utgör de
personer som besöker platser till häst. I deras fall är också vägen till platser så som
Östergarnsberget och Grogarnsberget en del av upplevelsen.

Vilka stråk använder de boende?
De stråk som flest personer i studien använder är Slingan, Ojsehagen och Amiralens väg.
Ojselhagen ligger nära många av de boende vilket gör det till en bekväm plats att gå till. Detta
faktum syns tydligt för den som gör ett besök i skogen. Där finns många olika, vältrampade stigar
att vandra på vilket bekräftar att området används mycket.
I direkt anslutning Slingan ligger inte så många bostadshus. Trots det är det många som kommer
hit. Detta beror dels på att en hel del människor ändå väljer att ta sig hit vilket troligtvis beror
mycket på att de som bor längs Jacob Häggs väg kan ta sig till Slingan via trevliga
transportsträckor som inkluderas i promenaden, så som Amirlalens väg. Att områdets används
mycket har också att göra med att många av de personer som arbetar i Skolhuset i Östergarn har
nära till platsen.
12

Human Geography, Knox & Marston s. 19
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Amiralens väg är ett populärt stråk eftersom det, som nämnts ovan, går att binda ihop med
många andra välbesökta platser. Det ligger också centralt i samhället och är en plats med höga
natur- och kulturvärden.
Katthammarsvik skiljer sig från tidigare sociotopkarteringar genomförda i serviceorter på
Gotland. I de föregående kartorna har fokus legat mycket på vilka platser som används, medan
sociotopkartan över Katthammarsvik beskriver betydligt fler stråk än platser. Detta beror delvis
på att det bor färre personer i Katthammarsvik än i jämförelsevis Hemse och Slite, vilket är en
bidragande faktor till att det i Katthammarsvik inte finns några allmänna parker att vistas i.
En annan orsak till att stråken är dominerande i Katthammarsvik kan ha en grund i att hela
samhället egentligen går att beskriva som ett stort grönområde, men med en vild och skogig
karaktär som inbjuder till vandring. Stränderna och bergen är till viss del ett undantag. Där är det
vanligare att man uppehåller sig en längre tid på ett och samma ställe när man badar, har picknick,
ser på utsikten eller utför liknande aktiviteter.

Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Platserna i Katthammarsvik har bra tillgänglighet menar de boende.
De enda två platser som omtalas i samband med en något sämre tillgänglighet är dels Kattviken,
som är svår att ta sig ner till och Hammaren där vissa upplever att den smala grusvägen är
olämplig att parkera längs vilket medför att en del personer parkerar längre ut på udden på
känslig mark ut naturvärdessynpunkt.

Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Studien har inte visat några exempel på att olika områden besöks mer av antingen män eller
kvinnor. Även vad gäller platserna vuxna och unga besöker är de i stor utsträckning de samma.
Vad som skiljer sig åt till viss del är vilka personer som utför vilka aktiviteter på samma platser.
Exempelvis används Östergarnsberget mycket till skidåkning av vuxna medan barn i större
utsträckning åker pulka där. Ett liknande förhållande gäller vid piren där äldre personer föredrar
att njuta av utsikten, medan barn tycker det är roligare att kasta stenar i vattnet.

Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?
Det är egentligen många i Katthammarsvik som använder samma platser under alla årstider, men
till ibland olika ändamål. På sommaren används stranden mycket till bad och på vintern mycket
till promenad. Men det är också en hel del personer som väljer att gå till andra områden än
stranden på vintern, där det är mindre blåsigt och kallt.
Sommartid är det också vanligt att man tillbringar fler timmar utomhus. Då är det ofta
förekommande att personer gör heldagsutflykter till stranden eller bergen, medan de på vintern är
utomhus en kortare tid, och då de också rör sig mer. Det är inte lika bekvämt på vintern att vara
stillasittande flera timmar längs stranden eller på bergen med fikakorg.
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Bilaga 1 Tidplan, antal dagar
Planering

8

-

2
2
1
3

Syfte, mål, bakgrund
Tidplan
Intressentanalys
Kunskapsinhämtning

Kartframställning

1

Brukarvärdering

6

-

Intervjuer kombinerat med workshop
Intervjuer över telefon

5
1

Syntetisering
-

10

Väga samman resultat
Analysering

Totalt

24
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Bilaga 2 Intervjufrågor/ workshop
Berätta om FÖP Östergarnslandet, Katthammarsvik som serviceort
Förtydliga att fokus i undersökningen ligger på året runt-boende
Fråga om ljudupptagning, fotografering
Namn, ålder på de deltagande.
Hur länge har ni bott här?
Varför har ni valt att bo här?
Vilka grönområden i Katthammarsvik brukar ni använda?
Skiljer det sig vilka områden ni använder på sommaren och på vintern?
Vad brukar ni göra där?
Hur ofta brukar ni gå dit?
Hur länge brukar ni vistas på platserna? Sommar/vinter.
Vad är det som är bra med de områden ni besöker?
Skulle platserna kunna förbättras på något sätt?
Vad är viktigt att bevara i områdena/ i Katthammarsvik?
Har de några brister eller är det något ni saknar?
Känner ni er trygga där? På dagen/kvällen.
Hur långt har ni till de områden ni brukar besöka oftast?
Hur tar ni er vanligtvis till de platserna?
Hur är tillgängligheten till platserna?
Hur viktiga är de här platserna för er?
Finns det några platser som ni undviker?
Om ni ska umgås med vänner/ familj, vilka platser går ni till då?
Vilka promenadstråk/motionsrundor brukar ni använda?
Rider ni någonstans eller vet ni var andra brukar rida?
Brukar ni använda utpekade vandringsstigar så som Amiralens väg? (Fler?)
Var går Katthammarsviks gräns/ var börjar och slutar Katthammarsvik enligt er?
Vad skulle man kunna utveckla i Katthammarsvik så att det blev mer attraktivt att bo och/eller
besöka orten?
(Vilka grönområden brukar era barn använda?)
Specifika aktiviteter? Ex var brukar ni bada/motionera osv om detta inte nämns självmant.
Brukar ni vara något i området på udden söder om rökeriet? Skogen bakom nya äldreboendet?
(andra specifika platser?) (om dessa platser inte nämns av de intervjuade)
Till förening:
Använder ni några grönområden i föreningen?
Hur tar ni er till dem vanligtvis?
Vilka samlingslokaler har ni i föreningen?
Hur brukar ni ta er till dessa?
Vilka är fördelarna/nackdelarna med dessa platser ur föreningsperspektiv?
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Bilaga 3 Sociotopvärden
Sociotopvärde

Beskrivning

Bad
Vattenaktiviteter
Mötesplats
Sällskapslek
Motion

Bad
Båtliv, kajak,
Evenemang, mötesplats
Lek, Bollspel, pärk
Löpning, Motion, Promenad, stavgång

Kulturupplevelse
Naturupplevelse

Kulturmiljö, kulturupplevelse
Naturupplevelse, fågelskådning, jakt

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt
Vila

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt, landform
Vila, lugn och ro

Vinteraktivitet

Skidor ,pulka
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Bilaga 4

Sociotopkarta Katthammarsvik
Teckenförklaring
Sociotopvärden
! Vattenaktiviteter
! Motion
! Sällskapslek
! Mötesplats
! Naturupplevelse
! Kulturupplevelse
! Utsikt
! Vila
! Picknick
! Vinteraktivitet
! Ridning
! Skytte
Stråk
Motion och promenad
Cykla
Skidor
Sociotopyta
Sociotopyta
Fastighetskarta
Byggnader
Åker
Skog
Vatten
Öppen mark
Vägar

!

Lek
Utsikt!
Bad
!
!
!
! Kulturmiljö
Lugn och ro

Promenad

!

Skidor

Kajak

! !Fågelskådning
Fågelskådning

Båtliv

!

!

Bad
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Ärende 26

Reducera anläggningsavgiften i VAtaxan för mindre hyreslägenheter;
tillägg i VA-taxan. Motion av Bo

Björkman (S)
Innehåll

 Regionstyrelsen 2017-04-27, § 105
 Motion 2014-06-16
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-06
 Tekniska nämnden 2015-05-27, § 131

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 105

Motion. Reducerad anläggningsavgift i VA-taxan
för mindre hyreslägenheter

RS 2014/350
AU § 123

Regionstyrelsens förslag för beslut fullmäktige
x

Motionen bifalls.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet: Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena
Celion (M) och Ulf Klasson (L).

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att återremittera ärendet
till regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring förväntade effekter av en
förändrad taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med sin bedömning
kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en
sänkning av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på
ett självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte
heller för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har
betydelse, t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande
marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare
anförs att ”det är höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik
från EU:s statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna
för bostadsbyggande i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015.
Ett annat tecken på detta förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 %
under perioden 2005-2015 medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under
samma period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den
bristande konkurrensen inom byggsektorn.”
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och
2015. En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en
lägenhet av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 105 forts
RS 2014/350

Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika
faktorer, varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis
stora delar, men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom bygglovsavgifter och anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de totala
produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär
nuvarande Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl. moms)
för varje lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift
rabatteras med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle
medföra att en exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen
1% av de totala produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från
Region Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska
effekten nog kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden
kan ha en desto större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga
bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget vakollektivet inte kan finansiera regionens va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Till mötet förelåg kompletterande tjänsteskrivelse utan beslutsförslag.
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2014-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-07
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden

Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen avslås.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen bifalls
och Anna Hrdlickas avslagsyrkande och finner att motionen bifalls.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 105 forts
RS 2014/350

Votering begärs. Ja för att motionen bifalls. Nej för att motionen avslås. Följande
röstar ja: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Filip Reinhag (S),
Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Eva Nypelius
(C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C) och ordförande Meit Fohlin (S).
Följande röstar nej: Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena Celion (M) och
Ulf Klasson (L).
Regionstyrelsen beslutar att motionen bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2014-06-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter.
Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av
lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta gör att kostnaden vid byggandet
av mindre lägenheter blir betydligt dyrare per kvadratmeter boyta vilket får ett direkt
genomslag på hyresnivån. Många kommuner tillämpar i dag en taxesättning där små
hyreslägenheter betalar en halverad anläggningsavgift.
För att stimulera ett ökat byggande av mindre hyreslägenheter föreslår jag att:
Va taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för de
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.

Visby den 16 juni 2014

Bo Björkman (S)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2014/350
6 april 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre
hyreslägenheter
Förslag till beslut

•

Detta kompletterande yttrande överlämnas utan nytt förslag i ärendet.

Sammanfattning
Kompletterande yttrande i ärendet

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera
anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att
återremittera ärendet till regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring
förväntade effekter av en förändrad taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu
med sin bedömning kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en
sänkning av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på ett
självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte heller
för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse,
t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande
marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare anförs
att ”det är höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik från EU:s
statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna för
bostadsbyggande i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015. Ett
annat tecken på detta förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 % under
perioden 2005-2015 medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under samma
period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den bristande
konkurrensen inom byggsektorn.”
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2014/350

2015. En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en
lägenhet av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika
faktorer, varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis
stora delar, men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom
bygglovsavgifter och anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de
totala produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär
nuvarande Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl moms)
för varje lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift
rabatteras med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle
medföra att en exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen
1% av de totala produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från
Region Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska
effekten nog kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden
kan ha en desto större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga
bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget vakollektivet inte kan finansiera regionens va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden beslut 2015-05-27, § 131
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen

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

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

131

Svar på motion om anläggningsavgifter för mindre
lägenheter och redaktionella ändringar av taxan

AU §

66

TN2014/2436

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förvaltningens förslag:
• Att lägenheter utöver två på samma fastighet med en yta =< 50,0 m2 skall räknas
som 0,6 tariffenheter gällande anslutningsavgifter.
•

Göra de redaktionella förändringar, som innebär att de övergångsbestämmelser som
tidigare gällt, utgår.

Bo Björkman (S) föreslår i en motion att VA taxan förändras så att byggandet av mindre
hyreslägenheter stimuleras. Hans förslag är att VA taxan förändras så att
anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras med 50 % för de lägenheter som är
mindre än 50 m2.
En helt annan sak är de övergångsbestämmelser som infördes vid införandet av den nya
taxan i samband med införandet av särskild avgift för dagvatten 2011. Tidsperioden för
dessa är nu passerad och skrivningarna är helt inaktuella.
Förvaltningen föreslår också gränsen 50,0 m2 vilket bedöms som en liten lägenhet. För
att följa vattentjänstlagens intensioner om likabehandling anser förvaltningen inte att
man skall göra skillnad mellan hyreslägenheter och andra bostäder varför någon sådan
skillnad alltså inte föreslås.
För att skillnaden bakåt i tiden inte skall bli allt för stor förslås att reduceringen skall
vara 40%. Således föreslås att alla bostäder utöver två på samma fastighet med en yta
=< 50 m2 skall betala för 0,6 tariffenheter/styck.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

Forts § 131
Ekonomisk analys
Förslaget innebär sannolikt att anslutningsavgifterna totalt minskar något då varje lägenhet
betalar 13 200:- + moms mindre, enligt årets taxa för verksamhetsområden med vatten,
spillvatten och dagvatten (t.ex. Visby). Å andra sidan bör det bli fler lägenheter vilket på det
sättet ger totalt mer intäkt.
Om man bygger två lägenheter på 50 m2 i stället för en på 100 m2 så blir det en intäkt på
19 800:- x 2 = 39 600:-. En lägenhet ger 33 000:-. Dessutom så blir intäkten för den fasta
brukningsavgiften 1 482:-/år högre genom att det blir dubbelt antal lägenheter.
Om man i stället gemför att bygga 15 lgh på 50 m2 mot 10 lgh på 75 m2 så blir resultatet
19 800:- x 15 = 297 000:- mot 33 000:- x 10 = 330 000:- . Den fasta brukningsavgiften blir
då 7 410:-/år mer, vilket gör att den minskade anslutningsavgiften ”tas gen” på ca 4,5 år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om den måttliga taxesänkningen innebär att fler små lägenheter byggs kan det underlätta
för ungdomar att flytta in i egen lägenhet.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

TAXA
för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av regionfullmäktige den ????????? 2015.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region
Gotland. Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden
av Teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och annan som enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
(vattentjänstlagen) jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna
taxa.
Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
vattentjänstlagen är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgiftsbeloppen anges både inklusive och exklusive moms.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt. Exempel på sådana
byggnader är: Kontor, Förvaltning, Butiker, Utställningslokaler, Hotell,
Restauranger, Hantverk, Utbildning, Sjukvård, Stormarknader, Sporthallar och
Camping.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariff: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet.
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I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet
enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 54 som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
För husvagnscamping avses med en tariff, förutom ovan, även varje påbörjat
tiotal uppställningsplatser för husvagn.
Varje bostad utöver två på samma fastighet som är <= 50 m2 räknas som 0,6
tariffenheter gällande anslutningsavgiften.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och drän.vattenavlopp från
fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

2 (11)

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska
anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en bostadsavgift per tariffenhet
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

70 125 kr

82 500 kr

66 000 kr

82 500 kr

33 000 kr

41 250 kr
28 875 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska bostadsavgift betalas enligt 5.1 c) för varje
tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser
sådant intermittent nyttjande som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på
brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av det brukningsårets
anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst
15 år.
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Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov
innan det gått 15 år, skall anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som
gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet ska avräknas belopp
som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
5.8 Bostadsfastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

70 125 kr

82 500 kr

66 000 kr

82 500 kr

22 kr

27,50 kr
28 875 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
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den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
6.8 Annan fastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§7
7.1 För obebyggd fastighet och fastighet, för vilken den allmänna anläggningen
inte brukas ska anläggningsavgifter betalas enligt 5.1 respektive 6.1. För
bostadsfastighet ska bostadsavgift i sådant fall erläggas för en lägenhet. För
annan fastighet ska tomtyteavgift erläggas för 1 500 m2 tomtyta.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd fastighet som avses
i 7.1 bruka den allmänna anläggningen, ska eventuellt resterande avgifter
erläggas enligt §§ 5 och 6.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
reducerade avgifter betalas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
- en ledning
70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
- två ledningar
85 % ” ”
”
”
” ”
- tre ledningar
100 % ” ”
”
”
” ”
Avgifter i övrigt
V

S

Df

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 %
Bostadsavgift
5.1 c) 30 %
Grundavgift för Df utan FP 5.1 d)

50 %
50 %

20 %
100 %

Avgift per uppsättning FP 6.1 b
Tomtyteavgift
6.1 c
Grundavgift för Df utan FP 6.1 d

50 %
50 %

20 %
100 %

30 %
30 %

Dg
20 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med
En avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

18:48 kr/m2

23:10 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 314,40 (2014-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar
under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska erläggs enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
ska erläggas enligt 12.2.
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta
enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess avgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

a) en grundavgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en bostadsavgift per år och tariffenhet för
bostadsfastighet
d) en avgift per år och tariffenhet1) för fastighet
som jämställs med bostadsfastighet enligt §3
samt annan fastighet enligt följande:
enhet 1-40
enhet 41-80
enhet 81e) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från fastighet om
f) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från allmän
platsmark om

Med moms

1 063 kr
23,97 kr
874 kr

1330 kr
29,96 kr
1 092 kr

874 kr
655 kr
437 kr

1 092 kr
819 kr
546 kr

304 kr

380 kr

304 kr

380 kr

1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal BTA-yta som en tariffenhet. För annan
fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

14.2 För obebyggd fastighet utgår endast grundavgift enligt 14.1 a).
14.3 Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga ändamål fördelas
avgifterna 14.1 a, b, c och d enligt följande:
Avgift
Grundavgift 14.1 a
Förbrukningsavgift 14.1 b)
Tariffenhetsavgift 14.1 c och d)

Vatten
80%
42%
80%

Spill
80%
58%
80%

14.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska eller inte kan fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 14.1 b) ut efter en antagen årsförbrukning om 200 m3/tariffenhet.
14.5 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 200 m3 per år för
fastigheter med högst 6 tariffenheter. För fastigheter med 7 eller fler tariffenheter
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.
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14.6 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med
ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas
till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett
mätställe.
14.7 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen
undersöka mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller om
fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Statens va-nämnd.
14.8 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.
14.9 För spillvattenmängd (kylvatten o dyl.), som enligt huvudmannens
medgivande avleds till dagvattennätet, ska betalas avgift med 50 % av avgiften
enligt 14.1 b).
14.10 Fastighet med sprinklerservis betalar en årlig fast avgift. För sprinklerservis mindre än 75 mm utgår tre (3) bostadsavgifter enligt 14.1 c) per år och
servis. För sprinklerservis större än 75 mm utgår fem (5) bostadsavgifter enligt
14.1 c) per år och servis.
14.11 För industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än
30 000 m3 vatten och är ansluten till kommunalt vattenledningsnät utgår avgift
enligt 14.1 b ändamål vatten enligt följande:
30 001 - 100 000 m3
100 001 - 150 000 m3
150 001 - 200 000 m3
200 001 -

90% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
80% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
75% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
65% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )

§ 15
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift. Avgift utgår med
En avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

Utan moms
Regleras
genom avtal

Med moms
Regleras genom
avtal
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§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet, och är skillnaden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen
debiteras följande avgifter:
Undersökning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

75 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
100 % av avgiften enl.14.1.a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
50 % av avgiften enl. 14.1a)

För borttagande av hinder för möjliggörande av avläsning debiteras avgift
utifrån nedlagd tid enligt huvudmannens timtaxa.
Vid byte av frusen vattenmätare debiteras också vattenmätarens verkliga
kostnad.
För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % av ovan angivna
avgifter.
§ 18
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§13-15 får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.

§ 19
Avgift enligt 14.1 a), c), d), e) och f) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
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tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras
i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan
grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
§ 21
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 314,40 (2013-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2016-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.5
och 14.9 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd jämlikt 53
§ lagen om allmänna vattentjänster.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 27

Arbetstidsförkortning till 6-timmars
arbetsdag. Motion av Elin Bååth (Fi)
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-04-27, § 106
 Motion 2016-06-20
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 106

Motion. Arbetstidsförkortning till 6-timmars
arbetsdag

RS 2016/442
AU § 124

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
 I och med socialnämndens uppdrag att utreda förutsättningarna för 6-timmarsdag

anses motionen besvarad.
Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena Celion (M) och Ulf
Klasson (L).

Elin Bååth, (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland inleder försök med 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en verksamhet, för att utreda en
bredare arbetstidsomläggning.
Motionären framhåller att många går arbetslösa, samtidigt som andra arbetar sig till
utbrändhet och stressproblem. En minskning av arbetstiden skulle leda till minskad
sjukfrånvaro och skulle också kunna användas för att höja den reella produktionen.
Med två sextimmarspass istället för ett åttatimmarspass kan lokaler och maskiner
utnyttjas en större del av dagen, med kortare väntetider som följd. De anställda har
mer energi, och gör därmed ett bättre arbete. Detta har visats både i vård och
omsorg, som ortopedavdelning i Mölndal och äldreboende i Göteborg, och i så
skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.
Försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön har prövats på flera håll i landet
och i skilda verksamheter. Resultatet av försöken har oftast gett goda resultat på
sjukfrånvaron. Många försök har dock strandat på ekonomin. Ett försök skapar
förväntningar. Ska man gå in i ett försök med förkortad arbetstid bör man redan i
ingången ha en tanke på hur en eventuell permanentning skulle kunna vara möjlig.
Kan man bemanna verksamheten? Man bör också ha en tanke om konsekvenserna
om man i vissa verksamheter inte kan förkorta arbetstiden. Kommer andra lönekrav?
Med tanke på Region Gotlands ekonomiska situation och de blandade resultaten av
olika försök med arbetstidsförkortningar bör man, innan man tar ställning till en
försöksverksamhet, göra en kartläggning av de försök och utvärderingar som gjorts.
Socialnämnden har gett socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
erbjuda 6-timmarsdag vid någon av deras verksamheter.
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 106 forts
RS 2016/442

Förutsättningarna för att genomföra 6-timmarsdag behöver belysas innan man går in
i ett försök. Socialnämndens utredningsuppdrag angående 6-timmarsdag kan ge det
underlag som behövs för att ta beslut i frågan.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att i och med socialnämndens uppdrag att
utreda förutsättningarna för 6-timmarsdag anses motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-27
Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Anna Hrdlicka (M) att motionen avslås.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen anses
besvarad i och med socialnämndens uppdrag att utreda förutsättningarna för
6-timmarsdag och Eva Nypelius avslagsyrkande.
Votering begärs. Ja för att motionen bifalls. Nej för att motionen avslås. Följande
röstar ja: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Filip Reinhag (S),
Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och ordförande
Meit Fohlin (S). Följande röstar nej: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena Celion (M) och Ulf
Klasson (L).
Regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Arbetstidsförkortning
Regionfullmäktige

Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat. Många går arbetslösa, samtidigt som
andra arbetar sig till utbrändhet och stressproblem.
Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad produktivitet både till inkomstökning och
arbetstidsförkortning. Det senaste tillfället normalarbetstiden sänktes var införandet av den femte
semesterveckan 1978, men effektiviseringarna har knappast minskat de snart 40 år som gått sedan
dess.
Idag pågår försök med kortare arbetstid inom olika verksamheter, i olika delar av landet. Redan
inom ett halvår hade sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit på ett äldreboende i
Göteborg.
En minskning av arbetstiden kan också användas för att höja den reella produktionen. Med två 6timmarsskift i stället för ett 8-timmars kan lokaler och maskiner utnyttjas en större del av dagen,
med kortare väntetider som följd. De anställda har mer energi, och gör därmed ett bättre arbete.
Detta har visats både i vård och omsorg, som en ortopedavdelning i Mölndal och tidigare nämnda
äldreboende, och i så skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.

Jag yrkar därför på
⁃

Att Region Gotland inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en
verksamhet, för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

16/6 2016

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/442
8 mars 2017

Mats Magnusson

Regionstyrelsen

Motion. Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag
Förslag till beslut

•

I och med socialnämndens uppdrag att utreda förutsättningarna för 6timmarsdag anses motionen besvarad.

Sammanfattning

Elin Bååth, (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland inleder försök med 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en verksamhet, för att utreda en
bredare arbetstidsomläggning.
Motionären framhåller att många går arbetslösa, samtidigt som andra arbetar sig till
utbrändhet och stressproblem. En minskning av arbetstiden skulle leda till minskad
sjukfrånvaro och skulle också kunna användas för att höja den reella produktionen.
Med två sextimmarspass istället för ett åttatimmarspass kan lokaler och maskiner
utnyttjas en större del av dagen, med kortare väntetider som följd. De anställda har
mer energi, och gör därmed ett bättre arbete. Detta har visats både i vård och
omsorg, som ortopedavdelning i Mölndal och äldreboende i Göteborg, och i så
skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.
Försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön har prövats på flera håll i landet
och i skilda verksamheter. Resultatet av försöken har oftast gett goda resultat på
sjukfrånvaron. Många försök har dock strandat på ekonomin. Ett försök skapar
förväntningar. Ska man gå in i ett försök med förkortad arbetstid bör man redan i
ingången ha en tanke på hur en eventuell permanentning skulle kunna vara möjlig.
Kan man bemanna verksamheten? Man bör också ha en tanke om konsekvenserna
om man i vissa verksamheter inte kan förkorta arbetstiden. Kommer andra lönekrav?
Med tanke på Region Gotlands ekonomiska situation och de blandade resultaten av
olika försök med arbetstidsförkortningar bör man, innan man tar ställning till en
försöksverksamhet, göra en kartläggning av de försök och utvärderingar som gjorts.
Socialnämnden har gett socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
erbjuda 6-timmarsdag vid någon av deras verksamheter.
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 2016/442

Bedömning

Förutsättningarna för att genomföra 6-timmarsdag behöver belysas innan man går in
i ett försök. Socialnämndens utredningsuppdrag ang 6-timmarsdag kan ge det
underlag som behövs för att ta beslut i frågan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)
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Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2016 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser)
Innehåll
 Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
OBS!
Finsam har inget årsmöte (eller motsvarande stämma)

Bilaga A.
Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen och i finansierade projekt
– med utgångspunkt från uppdrag, vision och formulerad viljeinriktning.
I årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Gotland 2016 ingår sammanställning av
de insatser förbundet finansierat under året. Där framgår också målgrupper, projekttid, mål
och resultat för enskilda insatser.
Samordningsförbundet Finsam Gotland bildades 2007. Det kan därför vara intressant att
kort se hur insatserna fördelas med avseende på uppdrag och uttalad viljeinriktning.
Sammanfattningsvis kan sägas förbundets verksamhet nu står på fyra stadiga ben:
Individinriktad projektverksamhet, att arbeta med strukturer,
kompetensutveckling/information samt nätverk.
UPPDRAGET:
Uppdragets utgångspunkten är att verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera
parternas ordinarie verksamhet. Målgrupp är personer som behöver stöd från minst två av
parterna för att nå egen försörjning. Genom samordningsförbundet får parterna – enkelt
uttryck – tillsammans möjlighet att utforska och genomföra insatser man inte har möjlighet
till på egen hand.
I förbundets formulerade verksamhetsidé beskrivs detta på följande vis:
Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliterings-området så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för
invånarna på Gotland.
Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.
Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering
erbjuds individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och
lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheterna till en egen försörjning och ökad
livskvalitet.
För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna, genom att fler kommer i arbete.
Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.
GENOMFÖRANDE:
Individinriktade projekt
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd
och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom
att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
FinsamGotlands stora satsning JobbSam startade 2014 och bygger på samstämmiga
erfarenheter från tidigare och då pågående projekt och verksamheter: Att erbjuda deltagaren
nära stöd över tid i samband med arbetsträning och förberedande arbetsträning är

avgörande. Detta erbjuds inte inom ramen för parternas ordinarie uppdrag - trots att man
ser att det är verksamt.
I JobbSam kombinerar också myndigheterna resurser och kunnande och därmed blir stödet
till individen effektivare. Ytterligare en utpekad framgångsfaktor är samlokalisering, där
parterna finns representerade på samma plats, vilket ger förutsättningar till snabba svar på
frågor som har stor betydelse för deltagarens utveckling – att rustas mot arbetsmarknaden.
Under 2016 har projekt utvärderats, där också deltagarnas synpunkter givits plats. (se
årsredovisningens bilaga 4, Utvärdering av JobbSam, slutrapport 2016).
Strukturella förutsättningar
Samordningsförbundet FinsamGotland stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa
strukturella förutsättningar för god samverkan mellan parterna/myndigheterna, med
individen i fokus.
Projektet LärSam har just denna inriktning. Här handlar det om metodutveckling kring
målgruppen unga med komplex problematik – med fokus på övergången mellan skola och
vidare mot arbetsliv. I målgruppen för insatsen finns unga med aktivitetsersättning, en
grupp som på Gotland är påtagligt stor i förhållande till befolkningens storlek.
(Se årsredovisningens bilaga 6, Slutrapport del 2, LärSam).
Andra exempel på insatser med syfte att underlätta samarbeten och brobyggande mellan
Finsams parter är kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Föreläsningarna under seminariedagarna Inspiration Finsam erbjuds alla anställda inom
Finsams parter samt samarbetsparters. Detta har blivit en väl etablerad och uppskattad
mötesplats för gemensam kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.
Därutöver arrangeras regelbundna frukostmöten kring parternas och målgruppens
kärnfrågor, Till dessa bjuds också allmänheten bjuds in genom annons i lokalpress.
Genom satsningen på MI- motiverande samtal – skapar vi en gemensam
kunskapsplattform för en evidensbaserad metod, som kommer deltagare/kunder/klienter ed
till direkt nytta.
Slutligen är instruktörsutbildning inom området Första hjälpen till psykisk hälsa. Här är
syftet att fler ska kunna ge stöd mot tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Tidiga insatser
minskar risken för utanförskap och långa sjukskrivningar.

VISIONEN:
Följande Vision för FinsamGotland har formulerats för att förtydliga och belysa
samordnings-förbundets mål, syfte och uppdrag på Gotland.
Visionen antogs av FinsamGotlands styrelse den 5 december 2011 och reviderades
november 2014.
Människor med funktionsnedsättning/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.
På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.
År 2017 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen gotlänningar som uppbär ersättning från
socialförsäkringssystemen (arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har minskat.
I visionen kan vi nu konstatera att det blir svårt att mäta hur just FinsamGotlands
verksamhet bidragit till att minska andelen gotlänningar som uppbär ersättning från
socialförsäkringssystemen. Det finns många andra händelser som påverkar resultatet.
Förändrade regelsystem och hur dessa tolkas är ett par exempel.
Dock kan vi konstatera att vi genom JobbSam har byggt upp en modell där drygt hälften av
deltagarna uppnått målet egenförsörjning genom arbete eller studier. Och att detta är en
målgrupp som står mycket långt från arbetsmarknaden när de skrivs in i projektet
(Se årsredovisningens bilaga 5. Rapporter ur SUS).
Samtidigt som visionen formulerades antogs en lista över målsättningar för verksamheten.
Nedan följer aktuella insatser 2016, kopplade till dessa mål. Insatserna presenteras mer
detaljerat i årsredovisningens avsnitt 1.4 Måluppfyllelse och resultat.
•

Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av parternas
vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många – inte bara de få – i projekten.
Aktuellt under 2016:
Projektet JobbSam, med både individstöd och strukturell myndighetssamverkan
MI-utbildning av personal som möter Finsams målgrupper, ger systematiskt ”stöd
till de många”.
LärSam: Strukturella insatser som ska komma en större prioriterad målgrupp till nytta.

•

Vikten av utbildning understryks av Finsam som en central byggsten för att rusta människor för egen
försörjning.
Aktuellt under 2016:
En viktig samverkanspart i Finsamarbetet är Region Gotlands förvaltning Utbildning
och arbetsliv (UAF), med representation i styrelse (adjungerad), beredningsgrupp,
projekt och verksamheter.
I Finsams Paraplynätverk samlas alla aktörer kring Finsams målgrupper. Här återfinns
arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskola mm.
Studier är ett självklart alternativ som presenteras för deltagare i JobbSam och som
målsättning i projektet LärSAm.

•

FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
Aktuellt under 2016:
Föreläsningsdagarna Inspiration Finsam
Finsams frukostmöten
Förbundets aktiva medverkan kring arrangemanget FINSAM i Almedalen
Gemensamma föreläsningar för Finsam parter, kring psykisk ohälsa
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

•

FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella projekt.
Aktuellt under 2016:
FINSAM i Almedalen
Aktiv medverkan i nätverk mellan samordningsförbund.

•

Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som bidrar med
att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
Aktuellt under 2016:
JobbSam samarbete med arbetsgivare i samband med arbetsträning
Finsams pris till arbetsplats som Priset ska lyfta fram arbetsgivare/arbetsplatser som
underlättar för personer ur Finsams målgrupper att komma in på arbetsmarknaden.
Som en del av Finsams årliga pris ingår föreläsning med hjärnkollsambassadör för
personal vid vinnande arbetsplats.

•

FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med
funktionsnedsättning.
Aktuellt under 2016:
Som en del av Finsams årliga pris ingår föreläsning med hjärnkollsambassadör för
personal vid vinnande arbetsplats.
Inbjudan till föreläsningar under Inspiration Finsam.

•

Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig
resurs till ordinarie verksamhet.
Att Finsam är en känd samarbetspart inom området arbetsmarknadsinriktad
rehabilitering på Gotland. Förutsättningarna är också goda, med tanke på
myndigheterna organisation och närheten.
Under seminariedagarna Inspiration Finsam (med sammanlagt drygt 2 300 åhörare)
erbjuds många information om samordningsförbundets verksamhet och uppdrag.
Förbundets hemsida: www.finsamgotland.se är välbesökt och används som
informationsplattsform för all verksamhet ovan. Från webbplatsen tas anmälningar
emot till utbildningar och föreläsningar.

Mer detaljerad information återfinns i årsredovisning och dess bilagor.
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Årsredovisningar och
revisionsberättelser för bolagen 2016;
anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
 AB Gotlandshem*
 Stiftelsen Gotlandsmusiken*
 Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB*
 Wisby Strand Event & Congress Gotland AB*
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Saknade årsredovisningar (anmäls vid nästa sammanträde med
fullmäktige, 25 september)


Inspiration Gotland AB



Gotland Grönt Centrum



Gotlands Energi AB



Gotlands Elnät AB



ALMI Gotland



Science Park Gotland

* Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Lars Frank tel. 0498-26 93 35 eller via
e-post lars.frank@gotland.se
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Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Val av ledamot i tekniska nämnden efter Sixten Anna Johansson (V)
(bordlagt från förgående möte)
b) Val av ersättare i för ombud till årsstämma med Science park Gotland
efter Sixten Anna Johansson (V) (bordlagt från förgående möte)
c) Val av ersättare i byggnadsnämnden efter Majvor Östergren (S)
(bordlagt från förgående möte)
d) Val av ersättare för lekmannarevisor i AB Gotlandshem efter Bertil
Virgin (S) (bordlagt från förgående möte)
e) Patrik Thoreds (M) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Svea
hovrätt
f) Jörgen Wessmans avsägelse från uppdraget som ledamot i Inspiration
Gotland AB
g) Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden
h) Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Änr

Till

2017-05-23

Region Gotland
621 81 Visby

REGION GOTLAND

Kopia: Regionstyrelsens ordförande, Inspiration Gotlands VD

Lau, den 18 maj 2017

Härmed ber jag att få avsäga mig mitt uppdrag som styrelseledamot i Inspiration Gotland AB Min
rbetss.tua.on med ett stort antal uppdrag förlagda till fastlandet gör att det tyvärr inte är mö] W
J g
for mig att fortsätta med uppdraget.

Med vänlig hälsning

580917-3312
Lau Anderse 403
623 62 Ljugarn

Från: Hafdelin Susanne (3210) [mailto:susanne.hafdelin@forsakringskassan.se]
Skickat: den 1 juni 2017 14:15
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: 'gotland@socialdemokraterna.se' <gotland@socialdemokraterna.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag
Hej!
Härmed vill jag avsäga mig följande uppdrag:
som ledamot för Socialdemokraterna i Hälso‐och sjukvårdsnämnden, Region Gotland
som ersättare för Socialdemokraterna i Hälso‐och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Region Gotland
samt
som ersättare i Samverkansnämnden Stockholm‐Gotland.
Med vänliga hälsningar
Susanne Hafdelin
Socialdemokraterna
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Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
 Christina Åkerblads medborgarförslag om stöd om minst 100 000 kronor till
Gotlands katthem. (inkom 2017-05-19) RS 2017/496
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
 Sigvard Henrikssons medborgarförslag om att Region Gotland bör gynna en
gotländsk bank. (inkom 2017-05-23) RS 2017/509
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
 Mona Edströms medborgarförslag om utredning om egna behandlingshem för
vuxna missbrukare. (inkom 2017-05-24) RS 2017/512
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
 Louise Stuxgrens medborgarförslag om att uppföra en lekplats för äldre barn i
området Visby Öster. (inkom 2017-06-05) RS 2017/530
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Louise Stuxgrens medborgarförslag om ändrad hastighetsbegränsning på
Vallérsgatan i Visby och uppförande av väghinder. (inkom 2017-06-05) RS
2017/531

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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 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 intemetpublicering

[x]
l i

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

jag blev var, att region gotland anlitar nordea bank?
vore det inte bra, om ni gynnade en gotländsk bank?

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.

mitt förslag: se till att sparbanken gotland ,får
handha edra bankaffärer och samtidigt gynna ett
gotländskt företag, det tjänar ni på.

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 medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

ffviA ojd

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.

fmfrjt <Wu£r

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 interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
fl

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

ing

Namnförtydligande
Adress

KOKA

Postadress
E-postadress
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att uppföra en utomhus lekplats för äldre barn i
området Visby Öster. Förslagsvis utveckla den
lekplats som finns brevid tielvarskolan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
inymmei ronsaner
fortsätter au
du på
pä ett
en eller
ener flera
nera fristående
insiaenae ark
arK som fogas
rogas till
mi detta.
aena. Texta
i exia lyangi.
tydligt.

Barn och unga behöver inspreras till rörelse i sin
worHo/"! IMon/^o lAlsrtloto^r l/rinn r^mroHöt WioKw r\o
vardag. Många lekplatser kring området Visby öster
är framtagna för mindre barn. För ålder skolbarn från
sex år behövs en inspierande lekplats med
klättervägg. ramp för att åka sparkcykel och
skatebord och andra klätterställningar.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det miste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till/att ditt förslag inte kar/behand^las som ett medborgarförslag.
Datum .
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Namnteckning
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Namnförtydligande

\
/

/
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^
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Louise Stuxqren
Adress
Vallérsqatan 9
Postadress

62143Visbv
louise.stuxqren@qmail.com

E- postadress
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REGION GOTLAND

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

Ändradhastighetsbegränsning på Vallersgatan i
Visby och uppföra väghinder för att begränsa
hastigheten på vägen.
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.

Vallersgatan är en bredgata vilket leder till
höghastighet på trafiken trots hastighetsbegräsning
på 50 km/h. Valiérsgatan är en väg med många
bostadshus där det finns mycket barn. En
hastighetsbegräsning på 30 km/h och väghinder
skulle innebära säkare färdvärd för barnen som bor
på gatan.
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

l l

Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]

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 etffnedborgarförslag.
, \ .
,
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Natrfnförtydligande

^

s

/

/

^/

\

Louise Stuxgren
Vallersgatan 9

Adress

Postadress

621 43 Visby
louise.stuxgren(5>gotland.se

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 32

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
 Förteckning per maj 2017

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2017
Medborgarförslag
Registreringsdatum
Anlägg cykel‐ och gångbana längs Västra Törnqvior från Allégatan till kolonilotterna
2015‐05‐18
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
2015‐05‐22
Sommarparkeringskort
2015‐06‐24
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din sko och Swedbank
2015‐08‐28
Bygga en trottoar längs med Terra Novavägen
2015‐09‐04
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn
2015‐10‐09
Behåll P‐skiva, skrota P‐automater
2015‐10‐09
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att personalens kompetens tas till
vara i ledningen av verksamheten
2015‐10‐15
Ändra parkeringstid från 24 timmar till exempelvis 48 eller 72 timmar
2015‐10‐19
Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis utanför
2015‐10‐19
Metallocken på dagvattensbrunnar och avloppsbrunnar ska förses med gotlandsmotiv
2015‐11‐24
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet
2015‐11‐26
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
2015‐11‐30
Ställplats husbilar, husvagnar
2016‐01‐20
Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
2016‐03‐01
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till fullmäktige 2018
2016‐05‐04
En bondens marknad med egenodlade grönsaker, frukt, blommor o dyl i parken vid korsningen
Kung Magnus väg/Skolportsgat i Visby. Öppet lörd. under sommar och höst
Ny plan för vattenförsörjningen
En vattenledning från reningsverket Visby till Tingstädeträsk
Inrättande av veteranmonument vid Oscarsstenen
Att i samarbete med FTI installera fullt utrustade återvinningsstationer för plast, papper m m
innanför och strax utanför Visby ringmur
Övergångsställe över Fältgatan vid Artillerigatan. Övergångsställe vid Artillerigatan och
korsningen vid Havdervägen. Röd ljus vid rondellen Stora Törnekvior Allégatan
Låt de båda offentliga toaletterna vid torget i Hemse vara avgiftsbelagda
Medborgarförslag. Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands nämnder
offentliga och publicera de på www.gotland.se.
Tidtabelläggning av "tomtur" i kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma
Nya vägskyltar på Artillerigatan i Visby
Anlägg en rondell på Skarphällsgatan vid Interiörbutiken

Ärendenr.
RS 2015/340
RS 2015/352
RS 2015/429
RS 2015/506
RS 2015/536
RS 2015/609
RS 2015/608

Nämnd
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

RS 2015/632
RS 2015/642
RS 2015/641
RS 2015/738
RS 2015/750
RS 2015/759
RS 2016/33
RS 2016/148
RS 2016/335

RS
TN
TN
TN
TN
RS
TN
TN
RS

2016‐05‐23
2016‐08‐05
2016‐08‐25
2016‐09‐07

RS 2016/370
RS 2016/513
RS 2016/551
RS 2016/590

RS
TN
TN
RS

2016‐09‐13

RS 2016/597

TN

2016‐10‐03
2016‐10‐04

RS 2016/639
RS 2016/646

TN
TN

2016‐10‐04

RS 2016/647

RS

2016‐10‐18
2016‐10‐21
2016‐11‐07

RS 2016/672
RS 2016/685
RS 2016/724

TN
TN
TN

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2017
Förbättra in‐ och utfart vid parkeringen till Västerhejde skola
Sätt upp en trafikspegel vid Bergmansgatans utfart på Östra Hamngatan
Återupprusta delar av vägbelysning i Vägume, Lärbro
Minska bilåkande genom sänkta busspriser för de som bor på landsbygden
Förvandla bilparkeringen utanför Kruttornet till ett parkområde med planteringar…
Gupp på många vägar som borde åtgärdas
Låt förskolegrupper/skolklasser önskar resa med kollektivtrafiken…
Avskaffa LOV (Lag om valfrihet) i trygghetspatrullen Hemtjänst natt/dag
Avskaffa Resurs helt/delvis
Belysning på klippkanten ovanför domkyrkan och hela gatan Norderklint
Gångväg parallellt med väg 147 från broarna vid Sjuströmmar till affärstorget …
Webbkamera som övervakar vattennivån i Tingstädeträsk
Uppsägande eller förändringar av LOV inom hemtjänst
Flytta reningsverket i Katthammarsvik till det nybyggda miljövänliga…
Spara på dricksvattnet. Sluta skölja ur mjölk‐ och filförpacknngar
Döp om Söderväg från Söderport till Rondellen till Murgatan
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etikiska fonder
Utökande av p‐platser vid Visby Lasarett
Att anlägga en gång och cykelbana mellan Visby Airport och Lummelundsväg
Uppställningsplats för husbil och husvagn
Övergångsställe mitt på Skarphällsgatan

Sammanlagt 54 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso‐ och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur‐ och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

2016‐11‐10
2016‐12‐21
2016‐12‐29
2017‐02‐10
2017‐02‐10
2017‐02‐13
2017‐02‐15
2017‐02‐16
2017‐02‐16
2017‐02‐20
2017‐02‐21
2017‐02‐24
2017‐02‐24
2017‐03‐01
2017‐03‐08
2017‐03‐10
2017‐03‐21
2017‐03‐21
2017‐04‐04
2017‐04‐12
2017‐04‐28

RS 2016/734
RS 2016/854
RS 2016/863
RS 2017/153
RS 2017/154
RS 2017/158
RS 2017/163
RS 2017/165
RS 2017/166
RS 2017/169
RS 2017/176
RS 2017/189
RS 2017/190
RS 2017/221
RS 2017/234
RS 2017/242
RS 2017/264
RS 2017/266
RS 2017/326
RS 2017/361
RS 2017/412

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
SON
SON
TN
TN
TN
SON
TN
TN
BN
RS
TN
TN
TN
TN

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 33

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
 Förteckning per maj 2017

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen per 31 maj 2017
Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Angörings‐ och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Region Gotlands beslutade styrdokument
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Rekrytering Räddningstjänsten
Obesvarade medborgarförslag
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

2013‐06‐19

RS 2013/429

Motionär
Mats Hedström m fl (M)

2014‐02‐25
2014‐10‐29
2014‐12‐16
2015‐04‐28
2016‐02‐24
2016‐02‐24
2016‐02‐24
2016‐04‐11
2016‐05‐02

RS 2014/105
RS 2014/597
RS 2014/707
RS 2015/285
RS 2016/134
RS 2016/135
RS 2016/136
RS 2016/268
RS 2016/330

Alexander Jansson (C)
Lars Bjurström (V)
Inger Harlevi (M)
Simon Härensatm (M) m. fl.
Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Robin Storm (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fler externa utförare inom vård och omsorg

2016‐06‐20

RS 2016/425

Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)

Brister i styrning och ledning av sjukvården
Säkra bemanningen inom Räddningstjänsten
Renovera och öppna badhuset i Roma
Strategi för att öka byggnationen i trä
Lös dagens problem i sjukvården på ön
Miljöfarligt avloppsslam
Företags ansvar för att spara på vatten
Apotek på Korpen.
Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Öka befolkningsantalet på Gotland
Checklista för landsbygdssäkring
Laddplatser för elektriska bilar.
Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn på försörjningsstöd
och arbetsmarknadspolitiska insatser
Vattenförsörjningen på Gotland
Inför förskolebuss på Gotland
Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Minska konfliktytor genom bättre planering av markanvändning

2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐09‐26
2016‐09‐26
2016‐09‐26
2016‐10‐24
2016‐11‐21

RS 2016/437
RS 2016/438
RS 2016/439
RS 2016/440
RS 2016/441
RS 2016/443
RS 2016/444
RS 2016/636
RS 2016/637
RS 2016/638
RS 2016/718
RS 2016/772

Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)
Karl‐Johan Boberg (C)
Anders Larsson (C)
Eva Gahnström (C)
Johan Thomasson (L) m.fl.
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Anna Hrdlicka (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gahnström (C)
Claes Nysell (L)

2016‐12‐19
2017‐02‐27
2017‐02‐27
2017‐02‐27
2017‐03‐27

RS 2016/841
RS 2017/210
RS 2017/211
RS 2017/212
RS 2017/290

Mats Hedström m fl (M)
Mats Hedström m fl (M)
Stefan Nypelius m fl (C)
Elin Båth (Fi)
Risabel Enström m fl (MP)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen per 31 maj 2017
Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon
Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Bygga parkeringsdäck invid lasarettet
Regional flygstrategi för Gotland
Antalet ledamöter i fullmäktige
Summanlagt 33

2017‐03‐27
2017‐03‐27
2017‐05‐15
2017‐05‐15
2017‐05‐15

RS 2017/291
RS 2017/292
RS 2017/479
RS 2017/480
RS 2017/481

Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr.

2015‐10‐15
2015‐11‐30

RS 2015/632
RS 2015/759

2016‐05‐04
2016‐05‐23
2016‐09‐07

RS 2016/335
RS 2016/370
RS 2016/590

2016‐10‐04

RS 2016/647

2017‐03‐21

RS 2017/264

Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018
En bondes marknad med egenodlade grönsaker…
Inrättande av Veteranmonument vid Oscarsstenen
Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands
nämnder offentliga och publicera de på www.gotland.se. Publicera
sammanfattning av nämndsmöten på www.gotland.se
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etiska
fonder
Summanlagt 7

Lisbeth Bokelund m fl (MP)
Nina Ruthström (Fi)
Eva Nypelius och Lars Thomsson
Stefan Wramner m.fl.
Stefan Wramner m.fl.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-06-19

Handlingar till

Ärende 34-38

Interpellationer
Innehåll
 Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Jonas
Nicklassons (C) interpellation om detaljplaner och bygglovshandläggningen
(bordlagd vid förra sammanträdet). RS 2017/286
 Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Eva Petterssons (SD)
interpellation om flygledning på Visby flygplats. RS 2017/482
 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevi
(M) interpellation om Baltic Art Centers (BAC) lokaler. RS 2017/483
 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefan De Maeckers (MP) svar
på Mats Hedström (M) interpellation om utryckningstider för ambulans vid s.k.
Prio 1-larm. RS 2017/484
 Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Stefan Nypelius (C)
interpellation om beredskap inför större olycka. RS 2017/485

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)

lnterpellation

Till
Om

Regionstyrelsensordförande BjörnJansson
Flygledningen på Visby flygplats

Som de flesta vet så har Visby Flygplats ökat passagerar antalet år från år,
därför tycker vi i SD att det är fel av luftfartsverket att lägga ner flygledningen i
Visby och sköta flygledningen tekniskt från Arlanda. I dagens teknik samhälle så
vet vi att det förekommer "Hackare" om en sådan gör en attack mot Visby
flygplats skulle vara forödande for då blir det varken starter eller landningar,
och landningar och starter lär öka ännu mer framöver på Visby flygplats
eftersom forsvaret etablerar sig på Gotland igen. Det bedöms att Gotland är en
så strategisk viktig plats i östersjön så därför anser vi att det är en stor
säkerhetsrisk att ta bort det mänskliga ögat från flygledartornet i Visby och helt
ersätta det med teknik.
Jag ser att Regionstyrelsen den 2/2 20t7 skriftligen avgivit ett yttrande till
Luftfartsverket, vi inom SD ställer oss bakom yttrandet.

Frågan är:

Det har nästan gått tre och en halv månad sedan Regionstyrelsens yttrande,
därför undrar jag vad som har hänt med Regionens begäran om information
och önskan om en dialog med Luftfartsverket som det skrevs om i
Regionstyrelsens yttra nde?

Eva Pettersson (SD)

Visby 2017-05-12

Interpellation:

BAC’s lokaler

Till:

Tommy Gardell, Ordförande Tekniska Nämnden

Baltic Art Center (BAC) lämnar sina lokaler i Björkanderska huset. Det förefaller
som att det finns flera olika utfästelser vad de ska användas till. Den intilliggande
restaurangen anser att de sedan lång tid tillbaka har löften om att prioriteras
om/när BAC flyttar. En utfästelse säger att de ska användas för att täcka Campus
Gotlands och andras behov.
Därför frågar jag:
-

Vad ska lokalerna användas till?

-

Har politiken involverats nu när frågan tycks vara komplex?

Inger Harlevi (M)

Slite 2017-05-14

Interpellation:
Till:

Utryckningstider PRIO 1
Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Stefaan de Maecker

Enligt statistik från Hälso och sjukvårdsförvaltningen för Norra Gotland och Fårö
gällande PRIO1 larm för ambulans 2016 så framgår det att det finns stora brister i att
uppfylla de villkor som gäller för PRIO1 larm.
Av totalt 888 stycken PRIO1 larm har man inte klarat den avtalade utryckningstiden
vid 222 tillfällen.
Det är allvarligt då det i många fall står liv på spel.
Jag vill veta:
•
•

Vilka åtgärder som har vidtagits för att klara PRIO1 larmen inom avtalad tid
Statistiken för jan-maj 2017

Mats Hedström (M)

Bro 17-05-15

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande

Beredskap inför större olycka
I början av april var det en tragisk bussolycka utanför Sveg. På bussen var det
ett 50-tal passagerare och det kallades ett 20- tal ambulanser från fyra län till
olycksplatsen.
På Gotland är det drygt 50 bussar, skolskjutsar eller kollektivtrafik, på Gotlands
vägar varje vardagsmorgon. Under sommaren är det en omfattande busstrafik
för att möta besöksnäringens behov.
Gotlands ö-läge gör oss extra utsatta vid en större olycka och detta kräver
extraordinära lösningar.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Vilken beredskap finns det på Gotland vid en större olycka liknande den i
Sveg?
- Hur planeras det för att omhänderta ett större antal skadade vid en olycka på
Gotland?
- Vilka resurser finns på Gotland inom räddningstjänsten, sjukvården med flera
för att klara en sådan olycka?

Stefan Nypelius(C)

Solbergavägen 30 | Box 2014, 621 26 Visby
0498-212104 +46 (0)73 96 26700
gotland@centerpartiet.se | centerpartiet.se/gotland

