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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/740
28 augusti 2017

Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar programplanen som metod för uppdraget att leda,
samordna och följa upp genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 20162020 inklusive Hållbara Gotland.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-10-27 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
ta fram en programplan för Region Gotlands uppdrag att leda, samordna och följa
upp genomförandet av tillväxtprogrammet.
Tillväxtprogrammet utgör ett strategisk, övergripande program som genom
identifierade utmaningar och behov visar på vad som behöver förändras för en
hållbar tillväxt på Gotland. Tillväxtprogrammet visar inte hur tillväxtarbetet ska
bedrivas. Det är upp till varje utvecklingsaktör att styra över. Däremot har Region
Gotland statens uppdrag att leda, samordna och följa upp det regionala
tillväxtarbetet, liksom att stötta utvecklingsaktörer i deras insatser inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken. Programplanen preciserar hur Region Gotland ska
genomföra det uppdraget.
Det innebär att programplanen beskriver regionstyrelseförvaltningens
kompetensbehov för uppdraget samt presenterar en organisationsmodell för intern
och extern samverkan. Programplanen tydliggör vidare att
regionstyrelseförvaltningens uppdrag att leda, samordna och följa upp
genomförandet av tillväxtprogrammet behöver organiseras i tre huvudsakliga
processer; planering; uppföljning; utvärdering och lärande. Inom dessa processer ska
tillväxtarbetes verktyg; kunskap, nätverk och finansiering, tillämpas och utvecklas.
Programplanen föreslår vidare att det verktyg som löpande ska utvecklas och
användas för att förbättra och effektivisera dessa processer är programplanen med
uppföljnings- och utvärderingsplan samt insatsplaner med uppföljningsdelar för
respektive utvecklings- och styrkeområde i tillväxtprogrammet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Ärende RS 2017/740

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att programplanen och dess förslag är central för
ett systematiserat och effektivt genomförande av uppdraget att leda, samordna och
följa upp genomförandet av tillväxtprogrammet. Mer systematiserade arbetsformer
krävs för att stärka det regionala ledarskapet samt för att förtydliga skillnader och
synergimöjligheter mellan Region Gotlands regionala utvecklingsansvar och Region
Gotlands kommun- och landstingsansvar. Ytterst för att nå målen i
tillväxtprogrammet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen beslutar att anta
programplanen som metod för det arbetet.
Beslutsunderlag

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1 Programplanens bakgrund och uppdrag
Region Gotland är regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet inkluderar att:
- utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi).
Ansvaret innefattar även att utarbeta för regionen relevanta underprogramprogram
till strategin, såsom ett tillväxtprogram med syfte att sätta särkilt fokus på insatser
som att stärka näringslivets förutsättningar.
- samordna insatser för att genomföra strategin,
- besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin och dess underprogram, samt
- följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen 1.
1.1 Bakgrund

Till grund för denna programplan ligger Tillväxtprogrammet för Gotland för perioden
2016-2020 samt programmet Hållbara Gotland 2016-2019. Tillväxtprogrammet är ett resultat av en process som påbörjades 2014, med fokus på att sätta tillväxtarbetet på kartan i
enlighet med det regionala utvecklingsansvar som Region Gotland har. Tillväxtprogrammet
antogs av regionfullmäktige 2016-11-21. Parallellt med denna process genomfördes ett särskilt regeringsuppdrag med syfte att föreslå insatser för hållbar näringslivsutveckling på
Gotland 2.. Mot bakgrund av uppdragets resultat, gav regeringen den 2016-06-30 Tillväxtverket i uppdrag och erbjöd Region Gotland att gemensamt genomföra insatser för hållbar
regional tillväxt i Gotlands län inom insatsområdena nyindustriell utveckling, hållbara livsmedel och maritima näringar, besöksnäring och kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning 3. Uppdraget genomförs som en naturlig del av Tillväxtverkets strategiska regioninsatser, men med särskild koncentration under programperioden för att bistå i utvecklingen
av mer självbärande strukturer för regional utveckling på Gotland. På motsvarande sätt
faller uppdraget för Region Gotlands del inom ramen för det regionala tillväxtarbetet, specifikt Tillväxtprogrammet för Gotland perioden 2017-2020. Det gemensamma uppdraget
Hållbara Gotlands fem insatsområden, som utgör delmängder av tillväxtprogrammets styrkeområden besöksnäring och mat - och livsmedelsnäringarna, samt av utvecklingsområdena attraktionskraft, företagsklimat, företagsfrämjande och nyindustrialisering, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, samt kommunikationer (fysisk och digital).
1.2 Uppdrag

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Regionstyrelsen beslutade 2016-10-27 4 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram en plan, denna programplan, för uppdraget att leda, samordna och följa upp genomförandet av Gotlands Tillväxtprogram 2016-2020. Det är indirekt även ett uppdrag att ta
fram en programplan för programmet Hållbara Gotland.

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), samt Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583).
Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant,
ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet
och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
2
Regeringsbeslut N2015/6211/FF; Kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län.
3
Regeringsbeslut N2016/04642 - Uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för Tillväxt i Gotlands län.
4
RS 2015/831 AU § 242.
1

3 (15)

Region Gotland
Lina Holmgren

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

2 Programplanens syfte och mål
Tillväxtprogrammet utgör ett strategisk övergripande program, som genom identifierade
utmaningar och behov för vart och ett av de prioriterade utvecklings- och styrkeområdena
visar på vad som behöver förändras för en hållbar tillväxt på Gotland5. Tillväxtprogrammet
visar inte hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. Hur tillväxtarbetet ska bedrivas är upp till
varje utvecklingsaktör att styra över, inklusive Region Gotlands olika kommunala- och
landstingsverksamheter 6. Däremot har Region Gotland statens uppdrag att leda, följa upp
och samordna det regionala tillväxtarbetet, liksom att stötta utvecklingsaktörer i deras insatser inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken. Ansvaret för det uppdraget ligger på
Regionstyrelseförvaltningen. Programplanen avser det ansvaret och uppdraget.
2.1 Syfte

Syftet med programplanen, med bilagor (uppföljnings- och utvärderingsplan samt insatsplaner för utvecklings- och styrkeområdena), är att precisera hur Region Gotland ska genomföra uppdraget att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Programplanen är Region Gotlands verktyg för hur det regionala utvecklingsansvaret och tillväxtarbetet ska organiseras internt, samt för samverkan med regionala utvecklingsaktörer.
2.2 Mål

Målet med programplanen är att säkra ett effektivt och resultatorienterat genomförande av
tillväxtarbetet i enlighet med tillväxtprogrammet. Resultatorienteringen handlar om att
skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering för att kunna påvisa att aktiviteter
bidrar till uppsatta resultatmål, samt hur dessa relaterar till långsiktiga effektmål. Det handlar även om att visa på när aktiviteter inte gör det och då påvisa varför inte, samt att kunna
redogöra vad som uppnåddes istället.

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

3 Organisation och resursbehov
Ansvaret för att leda, samordna och följa upp tillväxtarbetet enligt programmet ligger på
regionstyrelseförvaltningen. Insatser inom ramen för det regionala tillväxtarbetet ska åstadkomma någon form av hållbar förändring. Målgrupp för en insats är den grupp eller verksamhet där förändringen ska ske till följd av de aktiviteter som insatsen innefattar. Den
egentliga och slutliga målgruppen för insatser är dock, med avseende på tillväxtprogrammets mål om hållbar näringslivsutveckling, företagen. Detta innebär alltså att många insatser inom tillväxtarbetet genomförs av, och/eller riktas till, andra målgrupper än företagen
direkt för att indirekt stödja företagen genom bättre förutsättningar.
Då det regionala tillväxtarbetet bedrivs utifrån en programlogik 7 som är beroende av fristående aktörer med egna verksamhetslogiker, drivkrafter och uppdrag – måste Region
Gotland organisera sitt regionala utvecklingsansvar för samhandling 8 mellan aktörer med
egna uppdrag och resurser, men med gemensamt uppdrag att bidra till gemensamt antagna
mål (dvs. tillväxtprogrammets mål). Tillväxtarbetet handlar med andra ord inte om en process med en ansvarig, utan om att olika aktörer behöver ansvara på olika sätt, vid olika tillfällen och utifrån olika mandat och ansvarområden.
5

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. http://www.gotland.se/tillvaxtprogrammet
Förvaltningar med särskild bäring på tillväxtpolitikens genomförande är exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen
samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
7
Se programplanens uppföljnings- och utvärderingsplan som är under produktion.
8
Samhandling kan beskrivas som förståelse och kunskap om hur insatser ska/bör göras samt av vilka för att bidra till ett visst mål.
6
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Aktörer som, inom ramen för sina ordinarie verksamheter, har i uppdrag att styra mot den
regionala tillväxtpolitikens mål, och/eller som är centrala för genomförande av till exempel
projektverksamhet inom ramen för Gotlands Tillväxtprogram och Hållbara Gotland är:
•
•
•

•
•

Organisationer och föreningar.
Myndigheter såsom Länsstyrelsen i Gotland län och andra myndigheter med särskild relevans för den regionala tillväxtpolitikens genomförande 9.
Region Gotlands alla kommun- och landstingsverksamheter. Med särskilt fokus på
de förvaltningar som har särskild bäring på tillväxtpolitikens genomförande och näringslivets förutsättningar, såsom; samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Akademin (fokus innovation och tillväxt inom Gotlands styrkeområden).
Företag.

3.1 Kompetensbehov under programperioden

Att leda, samordna och följa upp tillväxtarbetet kräver relevant kompetens och resurstillsättning. Kompetensbehovet för regionstyrelseförvaltningens uppdrag att leda, följa upp
och samordna det regionala tillväxtarbetet redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Kompetensbehovet för regionstyrelseförvaltningens uppdrag att leda, följa
upp och samordna det regionala tillväxtarbetet i korthet.

Kompetensbehov

Strateg med programansvar

Beskrivning

Hålla ihop programmet och ansvara för att arbetet bedrivs i
enlighet med programplan och dess bilagor. Planera, genomföra, följa upp, utvärdera och redovisa tillväxtarbetet på programnivå. Leda arbetet i den interna programgruppen och bistå
strateger med ansvar för tillväxtprogrammets utvecklings- och
styrkeområden. Delta i behovsanalys och framtagande av kunskapsunderlag.
Utarbeta underlag/samordna den strategiska regiondialogen
med Tillväxtverket. Följa politikens utveckling på nationell nivå
och delta/representera i nationella fora med utgångspunkt i
regionala prioriteringar.

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Bidra till att säkra att Tillväxtverkets (och andra nationella
myndigheter med ansvar i tillväxtarbetet) regionala insatser
inom programperioden koordineras väl med regionala behov
och prioriteringar. Bidra till att skapa samarbeten och erfarenhetsutbyte med andra regioner och nationell nivå.

Strategresurser med ansvar för
utvecklings- och styrkeområdena i

9

Bjuda in till möten internt, initiera externa möten baserat på
god omvärldsbevakning för kunskap och lärande. Bistå i att
skapar mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom
programmet. Planerar för och genomför kunskaps- och resultatspridning. Följa upp resultat, rapportera och informera om läget
i programgenomförandet.
Planera, genomföra, besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Följa upp och redovisa tillväxtarbetet på

Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583)
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Tillväxtprogrammet 10.

insatsnivå (utvecklings- styrkområdesnivå). Samverka mellan
områden inom ramen för den interna programgruppen för
effektivitet och synergier.
Bereda och handlägga ansökningar och utbetalningar. Kommunicera med projektägare, följa och bistå projekt i genomförandet, bistå i initierandet av nya projekt eller andra insatser inom
ramen för prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. Följa
upp arbetet och ansvara för samordningen mellan projekt och
mellan utvecklings- styrkeområden, exempelvis genom att
skapa mötesplatser, göra projektbesök och arrangerar erfarenhetsmöten.

Projektsamordnare/projektekonom.

Delta i arbetet med att utarbeta kunskapsunderlag. Planera och
genomföra kunskaps- och resultatspridning. Informera om
eventuella utlysningar. Ge metodstöd till sin målgrupp. Ansvara
för genomförande av aktiviteter i kommunikationsplanen.
Har ett huvudansvar för program- och projektekonomi, följer
upp programmets ekonomiska utfall mot budget.
Bistår strateger med kvalificerat stöd avseende finansierings och
kostnadsbudgetar i projekthantering. Stöttar strateger i beredning och handläggning av ansökningar med fokus på ekonomi.
Ytterst ansvara för att i dialog med strateger granska olika
insatsers ekonomi, såsom budgeter och rekvisitioner i projektverksamhet. Stöttar strateger i relation till projektmedelsförordningen samt allmänna och särskilda villkor.

Handläggare (extra avseende Hållbara Gotland).

Strategresurs med ansvar för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet.
Strategresurs med ansvar för jämställdhetsintegrering samt för att
integrera och stärka social hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet

Strategresurs med ansvar för kulturdriven tillväxt och kulturarv

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Statistiker

Stötta strateger som själva är projektägare med ekonomi,
rekvirering, ansökan om utbetalningar och återrapporteringar.
Upprätthålla administrativa rutiner och vid behov skapa rutiner
för projekthantering, efterlevnad av allmänna och särskilda
villor.
Bistå strateger och projektägare i planering, genomförande och
uppföljning av projekt.
Utgöra stöd vid planering och genomförande av konferenser,
workshops, nätverksträffar/seminarier etc.
Ansvara för att integrera/ utveckla arbetsformer och verktyg för
klimat- och miljöintegrering i tillväxtarbetet och utvecklings- och
styrkeområdena.
Ansvara för uppföljning och utvärdering av verktygen.
Strateg med kunskap om verktyg och metoder för integrering
av social hållbarhet i relation till tillväxtpolitikens verktyg.
Arbeta tillsammans med strateger med ansvar för utvecklingsstyrkeområden för att säkerställa integrering genom tillämpning
av verktygen i respektive strategs arbete.
Ansvara för att säkra tillvaratagandet av kulturella och kreativa
näringar som drivkraft i tillväxtarbetet. Ansvara för att säkra
tillvaratagandet av kulturarvet i utvecklingsarbetet.
Ansvara för att stötta strateger i löpande samhällsanalys i relation till respektive utvecklings- och styrkeområde. Löpande
uppdatera och säkra kunskapsunderlag som ligger till grund för
regionala utmaningar och identifiering av nya utmaningar. Bistå
i samhällsanalys, prognoser och statistisk analys i strategernas
planering genomförande och uppföljning av tillväxtarbetet.

10
-Besöksnäringen
- Mat- och livsmedelsnäringarna
- Attraktionskraft,
- Företagsklimat,
- Företagsfrämjande och nyindustrialisering,
- Kompetensförsörjning,
- Bostadsförsörjning,
- Kommunikationer (fysisk och digital).
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Delta i behovsanalys och framtagande av kunskapsunderlag.
Vid behov bistå vid aktualitetsprövningar
Utarbeta kommunikationsplan med stöd av programansvarig
strateg och i förekommande fall annan strateg. Utgöra stöd i
genomförandet av aktiviteter inom ramen för kommunikationsplanen.

Kommunikatör

Under programperioden sker även ett nära samarbete mellan avdelningen regional utveckling och Tillväxtverket för genomförande det gemensamma programmet Hållbara Gotland.
Detta ställer extra krav på resursbehov, effektivitet och organisation eftersom Hållbara
Gotland utgör en delmängd av tillväxtprogrammet. Samtidigt är det en mycket god möjlighet för Region Gotland att utveckla sitt regionala ledarskap och det regionala tillväxtarbetet.
3.2 Organisation och processer

Organisationsschemat (figur 1 nedan) visar de huvudsakliga processer som regionstyrelseförvaltningen ansvarar för och som är inblandade i uppdraget att leda, samordna och följa
upp tillväxtarbetet enligt programmet. Schemat visar att det handlar om processer på programnivå och insatsnivå (på utvecklings- styrkeområdesnivå), samt att förvaltningen behöver organisera dessa processer ur ett internt såväl som externt perspektiv. Under följande
kapitel (kapitel 4) redogörs för hur uppdraget kan beskrivas som bestående av tre, delvis
överlappande, processer: Planering, uppföljning samt utvärdering och lärande.
Regionfullmäktige
Programmets
styrgrupp

Extern programgrupp,
Tillväxtråd

Intern
programgrupp
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-Horisontella kompetenser:
-Statistikansvarig
- Projektsamordnare
-Internationalisering
-Miljö/klimatintegrering
-Jämställdhetsintegrering
&intersektionalitet
-Kultur
-Kommunikation

Tillväxtprogram
Programansvarig
Programplan, uppföljning,
utvärdering och lärande

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
Avdelningen Regional utveckling

Besöksnäring
Insatsansvarig , Insatsplan, genomförande,
uppföljning, lärande

Styrgrupp
besöksnäringsstrategin

Mat&livsmedel
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Styrgrupp mat- &
livsmedel

Kompetensförsörjning
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Kompetensplattformen

Kommunikationer (fysisk & digital)
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Trafikrådd, styrgrupp RDA

Ftg.främjande & nyind.
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Almi, coompanion, EEN,
Business Swe,

Företagsklimat
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Intern RG, (kommunal
myndighetsutövning)

Bostadsförsörjning
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Exploatering i samverkan

Regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Organiseringen av uppdraget och ansvaret

att leda, samordna & följa upp den regionala
tillväxtpolitiken

Tillväxtarbetets genomförare.
Aktörer som, inom ramen för sina ordinarie verksamheter,
har i uppdrag att styra mot den regionala tillväxtpolitikens
mål, och/eller som är centrala för genomförande i form av
t ex projektverksamhet inom ramen för tillväxtarbetet på
Gotland är:
•Organisationer och föreningar
•Myndigheter; länsstyrelsen i Gotland län och
andra myndigheter med särskild relevans för
den regionala tillväxtpolitikens genomförande.
• Kommun- och landstingsverksamheter på
Region Gotland. särskilt fokus på de
förvaltningar som har särskild bäring på
tillväxtpolitikens genomförande såsom;
samhällsbyggnadsförvaltningen,
teknikförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
•Akademin, Uppsala Universitet mfl
•Företag.

Attraktionskraft
Insatsansvarig Insatsplan,
genomförande, uppföljning, lärande

Figur 1. Organisationsschema över utvecklingsuppdragets processer. Notera att de olika insatsgrupperna redan är
pågående och organiserade beroende på hur verksamheten inom området ser ut. Exempelvis för kompetensförsörjning
utgörs insatsgruppen av den regionala kompetenspattformen.
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4 Utvecklingsansvarets delprocesser
Uppdraget att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet kan beskrivas som
bestående av tre, delvis överlappande, delar eller processer. Planering, uppföljning samt
utvärdering och lärande. Insatsplanerna för respektive utvecklings- och styrkeområde ska
bestå av dessa delar. Insatsplanerna blir därmed Regionstyrelseförvaltningens viktigaste
instrument för hur tillväxtarbetets tre verktyg; kunskap, samverkan/nätverk och finansiering och ska tillämpas och utvecklas.
4.1 Planering

Planering på programnivå består, bland annat, av utarbetandet av denna programplan. Ansvaret för ledning och genomförande av arbetet enligt programplanen har programansvarig.
Arbetet på programnivå sker internt inom ramen för den interna programgruppen, och
externt genom Tillväxtrådet (jfr figur 1). Planering på utvecklings- och styrkeområdesnivå
omfattar på motsvarande sätt utarbetande av insatsplaner.
Till grund för ett bra förändringsarbete ligger en idé, eller teori, om vad som ska förändras,
hos vilka aktörer förändringen ska ske, samt hur, det vill säga på vilket sätt och med vilka
resurser förändringen ska ske. En förändringsteori utgår från ett oönskat läge och visar det
tänkta sambandet11 mellan aktiviteter i tillväxtarbetet och förväntat resultat. Sambandet kan
illustreras i en figur, en insatslogik som länkar samman orsak och verkan genom en effektkedja bestående av aktiviteter (till vilka det sätts prestationsmål), som leder till förändrade
förmågor (till vilka det sätts resultatmål), som leder till förändrade beteende (till vilka det
sätts effektmål), som långsiktigt bidrar till syftet med programmet 12 . Figur 2 nedan illustrerar övergripande förändringsteorin för tillväxtprogrammet.

Figur 2. Övergripande illustrations av förändringsteori för tillväxtprogrammet
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En insatslogik ska utarbetas för respektive utvecklings- och styrkeområdes förändringsbehov i syfte att främja genomförbarhet och effektivitet. Rätt använd ska den bidra till en
gemensam bild hos utvecklingsaktörer samt förankring och samhandling kring hur, och av
vilka, olika aktiviteter ska genomföras för att bidra till tillväxtprogrammets mål. En insatslogik för ett utvecklings- eller styrkeområde lägger grunden för:
-

dialog och kommunikation internt och externt,
uppföljning och utvärdering av tillväxtarbetet,

11

Alla händelser är inte alltid enkla att följa upp och alla orsakssamband kan inte alltid analyseras på ett sätt som ger säkra slutsatser.
Ibland kan tillgängliga mått och klassificeringar bara spegla en liten aspekt av det som ska undersökas. Ibland kan det saknas både
föremätningar och jämförelsegrupper, vilket medför att analyserna av orsakssambanden blir kvalificerade gissningar i bästa fall. Därför
behövs en referens – i form av verksamhetslogik – till de mått och klassificeringar som kan tas fram.
12
Effektkedjan bör bygga på evidens, beprövad erfarenhet eller annan vederhäftig kunskap som kan verifiera att de önskvärda effekterna är möjliga att förverkliga och att de leder till måluppfyllelse
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-

en tydlig rapporteringsstruktur samt
kort- och långsiktigt lärande.

4.1.1 Insatsplaner för utvecklings- och styrkeområden

Uppdraget att utarbeta en insatsplan ligger på ansvarig strateg för utvecklings- eller styrkeområdet. Insatsplanen ska beredas av programansvarig och godkännas av den regionala
utvecklingsdirektören.
Insatsplanen ska innefatta en sammanfattande beskrivning av området13och precisering av
områdets målbild (övergripande mål) enligt tillväxtprogrammet. Insatsplanen ska även innefatta en precisering av respektive utvecklings- och styrkeområdes insatslogik baserat på
den problemanalys som gjorts i tillväxtprogrammet. Genom utmaningarna i tillväxtprogrammet har insatsområden för respektive utvecklings- och styrkeområde identifierats för
programperioden. Effektmål formuleras för utvecklings- och styrkeområdena genom en
invertering av utmaningsformuleringarna. Vidare ska insatsplanen innehålla en uppföljnings- och utvärderingsdel som redogör för prestations- resultat- och effektmål (medellång
sikt) för planerade aktiviteter med tillhörande indikatorer för uppföljning.
Insatsplanerna ska utarbetas i dialog och inom ramen för arbetet i den interna programgruppen (jfr figur 1). De ska även användas i det löpande arbetet i den interna programgruppen som verktyg för att synliggöra samverkansmöjligheter och synergier mellan utvecklings- eller styrkeområdena. Planerna ska utgöra verktyget för att årligen prioritera för
vilka områden aktiviteter särskilt behöver utvecklas. Identifiering och planering av aktiviteter ska göras en gång per år inför det närmast kommande året. För detta arbete ansvarar
ansvarig strateg. Planering av insatser ska ske i nära samarbete med och vara knutet till respektive utvecklings- och styrkeområdes externa insatsgrupp (jfr figur 1). För att nå målet
för utvecklingen inom utvecklings- eller styrkeområdet krävs kunskap och engagemang från
en mängd aktörer som är genomförare av utvecklings- och tillväxtarbete. Sammansättningen av respektive utvecklings- och styrkeområdes externa insatsgrupp ansvarar områdets
strateg för. Detsamma gäller organiseringen av insatsgruppens arbete. De olika insatsgrupperna kan redan vara organiserade och ha pågående arbete beroende på hur utvecklingsstyrkeområdet ser ut. För exempelvis kompetensförsörjning utgörs insatsgruppen av den
regionala kompetenspattformen, och för mat- och livsmedel har en styrgrupp formerats.
För innevarande år (2017) pågår redan aktiviteter. Dessa ska naturligtvis arbetas in i och
ligga till grund för färdigställande av insatsplaner för respektive utvecklings- och styrkeområde. Insatsplanerna som bör vara klara senast 2017-10-30.
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4.2 Uppföljning

Uppföljning görs i syfte att kontinuerligt ge en bild av hur Region Gotland lyckas med sitt
regionala utvecklingsansvar, samt för att möjliggöra en lärande utveckling. Uppföljning på
programnivå ska ge en sammanfattande bild över tillväxtarbetets utveckling och status på
Gotland. Uppföljning på utvecklings- styrkeområdesnivå ligger till grund för uppföljning
och redovisning av resultat på programnivå (Tillväxtprogram och Hållbara Gotland). Det
sker dels genom en behovsorienterad, kontinuerlig uppföljning av arbetet i den interna
programgruppen, dels genom en formell årlig uppföljning på utvecklings- och styrkeområdesnivå som rapporteras till programansvarig.
13

Beskrivningen är gjord i Tillväxtprogrammet för aktuella utvecklingars och styrkeområden
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4.2.1 Uppföljning på utvecklings- styrkeområdesnivå

Uppföljningen ska göras årligen enligt insatsplanens uppföljningsdel. Det som ska följas
upp är aktiviteter som enligt insatsplanen ska ha genomförts. Uppföljningen görs gentemot
de prestations- resultat och effektmål (medellång sikt) som redovisas i uppföljningsdelen
samt med hjälp av de metoder, data och indikatorer, som fastställts där för respektive mål.
Uppföljningen ska göras av ansvarig strateg för respektive utvecklings- eller styrkeområde.
Strategen ansvarar för datainsamling, sammanställning och analys i enlighet med den metod
och de källor som strategen fastställt i uppföljningsdelen av insatsplanen. Detta sker i dialog med ansvarig statistiker, och vid behov programansvarig.
Uppföljningen kan ge svar på frågor såsom;
-

Genomförs insatserna som planerat?
Har insatsen bidragit till utfalls- och resultatmål?
Har det upptäckts andra och kanske bättre åtgärder inom ramen för vissa insatser?
Har det framkommit behov av särskilt stöd?

I samband med den årliga uppföljningen ska insatsplanen aktualitetsprövas och en beskrivning av det kommande årets insatser tas fram. För detta ansvarar ansvarig strateg i samverkan med utvecklings- styrkeområdets externa insatsgrupp.
4.2.2 Uppföljning på programnivå

Uppföljningen på programnivå sker årligen. Precis som på insatsnivå ska uppföljning på
programnivå ske enligt en uppföljnings- och utvärderingsplan (kommande bilaga 4). Den
ska presentera en programlogik med utfalls- och resultatmål. Långsiktiga effektmål kommer
utgöras av utvecklings- och styrkeområdenas målbilder. Uppföljningen ska utgöra en strukturerad sammanfattning av arbetet i ett bredare perspektiv samt baseras på utvecklingen
inom samtliga utvecklings- och styrkeområden. Programuppföljningen bygger med andra
ord på resultaten från uppföljningen på utvecklings- och styrkeområdesnivå 14. Programuppföljningen bör rapportera kring frågor som vilka områden som går bra eller mindre bra,
vilka insatser som kräver förändringar, samt vilka av tillväxtarbetes verktyg, kunskap, nätverk och finansiering, som man eventuellt behöver lägga mer resurser på.
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Till tillväxtprogrammet är en extern programgrupp, ett tillväxtråd, knutet. Rådet består av
representanter för intresseorganisationer, näringslivet, länsstyrelsen, myndigheter, Uppsala
Universitet och Region Gotland. Det ska fungera som rådgivande organ och ska bidra till
fördjupad dialog och samverkan i tillväxtarbetet. Programansvarig rapporterar löpande till
Tillväxtrådet om programmets genomförande och vid behov knyts utvecklings- och styrkeområdenas externa insatsgrupper till rådet (jämför figur 1).
Den årliga programuppföljningen ligger till grund för årlig rapportering till regionfullmäktige och regionstyrelsen, till näringsdepartementets årliga uppföljning av regionala tillväxtåtgärder, samt till grund för dialog inom styrgruppen för programmet Hållbara Gotland. Programarbetets genomförande rapporteras dessutom löpande till regionstyrelsens
arbetsutskott.
14

Rapporteringen på programnivå kan därmed delvis även sägas vara en redovisning av uppföljningssystemet i sig

10 (15)

Region Gotland
Lina Holmgren

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

I samband med den årliga uppföljningen ska programplanen aktualitetsprövas i samverkan
med tillväxtrådet. Förslag på kommande års insatser ska utarbetas. För detta ansvarar programansvarig.
4.3 Utvärdering och lärande

Tillväxtarbetet utvärderas löpande av en extern konsult under programperioden.
Internt bör inför aktualitetsprövning av programplan och insatsplaner, som del i en intern
löpande utvärdering av programarbetet bör frågan ”varför?” knytas till resultaten av uppföljningen.
4.3.2 Förvaltning av resultat

Region Gotland kommer att vara en av flera mottagare av erfarenheter och kunskap som
kommer fram under programperioden. Löpande under programperioden samt vid avslut
kommer kunskap och resultat från utvecklingsaktörers och projektägares arbete, följeforskarnas resultat, tillsammans med Region Gotlands egen kunskapsuppbyggnad att samlas
för spridning och internt lärande.
4.4 Tidplan

Ramarna för uppdraget består av att insatsplaner utarbetas och fastställs, av att de genomförs, följs upp och aktualitetsprövas. En sammanfattande tidplan för detta illustreras i tabell
2 nedan. Motsvarande detaljerad tidplan tas lämpligen fram i insatsplanerna per utvecklings- och styrkeområde av ansvarig strateg.
Tabell 2. Grov tidplan för programperioden
#

A1
A2
A3
A4
M1
A5

Aktivitet
Framtagande av Tillväxtprogram och PROGRAMPLAN för
Tillväxtprogrammet
Framtagande av insatsplan samt uppföljnings och utvärderingsplan per
utvecklings- och styrkeområde
Genomförande av tillväxtarbete enligt insatsplaner
Årlig uppföljning av tillväxtarbete på utvecklings- och
styrkeområdesnivå samt aktualitetsprövning av insatsplaner
Milstolpe 1. Uppföljning och rapportering av tillväxtarbete på
PROGRAMNIVÅ samt aktualitetsprövning av programplan
Löpande utvärdering
Genomförande av tillväxtarbete enligt aktualitetsprövade insatsplaner

A6
A7
M2
A8

År
2016 2017 2018 2019 2020

A1
A1, A2
A1-A3
A4
A4, M1
A4, A5, M1

Årlig uppföljning av tillväxtarbete på utvecklings- och
styrkeområdesnivå samt aktualitetsprövning av insatsplaner
Milstolpe 2. Uppföljning och rapportering av tillväxtarbete på
PROGRAMNIVÅ samt aktualitetsprövning av programplan
Löpande utvärdering
Genomförande av tillväxtarbete enligt aktualitetsprövade insatsplaner

A9

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Beroende

Årlig uppföljning av tillväxtarbete på utvecklings- och
A10 styrkeområdesnivå samt aktualitetsprövning av insatsplaner
Milstolpe 2. Uppföljning och rapportering av tillväxtarbete på
M3 PROGRAMNIVÅ samt aktualitetsprövning av programplan
Milstolpe 4. Slututvärdering (Hb-Gotland)
M4
Genomförande av tillväxtarbete enligt aktualitetsprövade insatsplaner
A 11
Årlig uppföljning av tillväxtarbete på utvecklings- och
A12 styrkeområdesnivå samt aktualitetsprövning av insatsplaner
Milstolpe 5. Slutuppföljning och utvärdering av Tillväxtprogrammet samt
M5 rapportering av tillväxtarbete på PROGRAMNIVÅ

A6
A6, A7
A6, A7, M2
A6-A8, M2
A9
A9, A10
A1-A10, M1,M2
A10, M3, M4
A11
M3, M4, A11
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4.5 Huvudaktiviteter under 2017

Tabell 3 nedan presenterar en kort summering av huvudaktiviteter som regionstyrelseförvaltningen planerat för sitt uppdrag för hösten 2017.
Tabell 3. Huvudaktiviteter under hösten 2017
Aktiviteter resterande 2017
Beslut om programplan
Godkännande av insatsplaner
Färdigställd uppföljnings- och utvärderingsplan för
programmet
Uppdatering av gemensam programplan för Hållbara
Gotland baserad på uppföljnings- och utvärderingsplan
för tillväxtprogrammet samt med anledning av ev.
förlängning av uppdraget
Utarbetande av kommunikationsplan
Kommunikationsaktiviteter enligt plan
Årlig uppföljning av utvecklings- och styrkeområden
enligt insatsplaner, inklusive ekonomisk uppföljning .
(för rapportering till programansvarig och vidare till
Näringsdepartementet avseende det regionala anslaget)
Årlig uppföljning på programnivå för rapportering till
RF, RS
Årlig aktualitetsprövning av insatsplaner
Årlig aktualitetsprövning av programplan
Säkerställa upparbetning och utbetalning av beviljade
medel enligt beslut (inom Hållbara Gotland och regionala anslaget)
Besluta om medel för innevarande år (regionala anslaget samt HB-Gotland)
Lägesrapportering av Hållbara Gotland till Näringsdepartementet
Strategisk regiondialog med TVV
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Lärandeaktivitet, politiken. Presentation av lärande
utvärderingens första delrapport
Insatser för rutiner och metoder kring lärande och
resultatspridning från projektens resultat baserat på
lägesrapportering.
Erfarenhetsträff
Lärandeträff besöksnäring, nationell nivå och andra
regioner
Kunskaps och samverkansinsats/er för utveckling/tillämpning av smart specialisering
Färdigställa och genomföra regional handlingsplan för
att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020

Ansvarig
Programansvarig
Ansvarig strateg för respektive
område
Programansvarig

Datum när senast klart
2017-09-21
2017-10- 30
2017-10-30

Programansvarig och TVV

2017-12-15

Kommunikatör, programansvarig strateg med programgrupp
Kommunikatör och programgrupp
Ansvarig strateg för respektive
område tillsammans med projektsamordnare

2017-10-30

Programansvarig strateg med
stöd av projektsamordnare
Ansvarig strateg för respektive
område
Programansvarig strateg
Strateg i dialog med projektägare och ansvarig handläggare
på TVV
Ansvarig strateg och projektsamordnare i dialog med TVV
enligt arbetsordning
Tillväxtverket med stöd av
programansvarig
Regional utvecklingsdirektör
med programansvarig
Programansvarig

2017-12-20

Programansvarig med programgrupp och kommunikatör

2017-12-31

Programansvarig tillsammans
med TVV
Ansvarig strateg i dialog med
projektsamordnare och TVV
Programansvarig tillsammans
med strateger
Ansvarig strateg, programgrupp, programansvarig

2017-09-21

Löpande
2017-12-15

2018-01-15
2018-01-15
Löpande varannan
månad
2017-11-15

2017-12-15
2017-08-31
2017-09-21

2017-09-20
2017-12-31
Enligt regeringens
beslut
(N2016/08077/RTS)

5 Kommunikation
Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan inleds förslagsvis i samband med att arbetet med programplanen beslutats.
Kommunikation under programperioden är särskilt viktig avseende:
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-

Kommunikation inför eventuella ansökningsomgångar och ansökningsförfaranden
till rätt målgrupp.
Projektgenomförande med kunskapsinsamling och kunskapsförmedling där nära
dialog och kontakt med projektägare underlättar.
Kommunikation av resultat, lärdomar och kunskap, så att utvecklingsaktörer och
projektägare har ett bra underlag att utgå från om de vill initiera insatser för att
möta liknande utmaningar.

6 Finansiering
Finansiering av programmet sker genom:
-

Regionala anslaget
Näringslivsanslaget
Nationella anslag för särskilda uppdrag
Regionala utvecklingsaktörers insatser
Investeringsbudget Region Gotland
Driftsbudget Region Gotland

7 Sammanställning av prioriteringar för det gotländska tillväxtarbetet
Vägledning för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete finns i förordningen om regionalt
tillväxtarbete 15. Den slår fast att den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 16 ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet. I den nationella strategin identifieras ett antal megatrender, eller globala utmaningar, som behöver
mötas genom regionalt utvecklingsarbete. Dessa är:
•
•
•
•

Demografisk utveckling,
Globalisering,
Klimat, miljö och energi samt
Social sammanhållning.

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

För att underlätta det regionala arbetet med att möta dessa samhällsutmaningar, identifieras
även fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020. Prioriteringarna har
identifierats utifrån erfarenheter av genomförd politik, olika kunskaps- och analysunderlag
samt i dialog med regionala och nationella aktörer. Prioriteringarna ska vara vägledande i
utvecklingen och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier
och program inom det regionala tillväxtarbetet, såsom Tillväxtprogram för Gotland 20162020. De ska även ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet (se kolumn 1 i tabell 5 nedan).

15

Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583)
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
http://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxtoch-attraktionskraft-20152020.pdf
16
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7.1 Regionaliserade prioriteringar för det gotländska tillväxtarbetet;
utvecklings- och styrkeområden samt insatsområden inom Hållbara Gotland

Tillväxtpolitiken i Sverige och inom EU har ett tydligt territoriellt perspektiv, det vill säga
Sveriges och Europas regioner ska bidra till en hållbar utveckling baserat på sina unika förutsättningar. Detta innebär att de vägledande nationella prioriteringarna för tillväxtarbetet
måste regionaliseras. På Gotland har detta gjort genom en tematisering av de nationella
prioriteringarna i relation till Gotländska utvecklings- och styrkeområden enligt Tillväxtprogrammet. Denna presenteras i tabell 5 nedan. Som där framgår ryms den nationella prioriteringen Innovation och företagande såväl inom de Gotländska styrkeområdena Besöksnäring
samt Mat- och livsmedel - som inom utvecklingsområdena Företagsklimat samt Företagsfrämjande
och nyindustrialisering.

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Regionaliseringen av de nationella prioriteringarna ska även ligga till grund för statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 17. I kolumn tre i tabell 5 nedan presenteras därför även insatsområden inom programmet Hållbara Gotland18, vilket tydliggör
att de utgör en delmängd av tillväxtprogrammet.

17
18

Nationella strategin samt SFS 2017:583.
Regeringens uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).
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Region Gotland
Lina Holmgren

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Tabell 5. Tematisering av de nationella prioriteringarna i relation till Gotländska utvecklings- och styrkeområden samt i relation till insatsområden inom programmet Hållbara Gotland

Regionaliserade prioriteringar enligt tillväxtprogrammets utvecklings- och styrkeområden 20

Hållbara Gotland insatsområden 21

Innovation och företagande
Innovation
Företagande och entreprenörskap
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor

Mat och livsmedel (S3 22)
Besöksnäring (S3)
Digitalisering (inom kommunikationer)
Företagsklimat
Företagsfrämjande och nyindustrialisering

Hållbara livsmedel och maritima näringar
Besöksnäring och kultur
Digitalisering
Nyindustriell utveckling

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Tillgänglighet genom transportsystemet
Fysisk planering o boende
Tillgänglighet genom IT
Kommersiell och offentlig service
Kultur och fritid

Attraktionskraft
Företagsklimat
Kommunikationer (inkluderar digitalisering)
Bostadsförsörjning

Digitalisering

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Internationellt samarbete
Internationellt samarbete
Närområdet – både handel och stärkt samarbete

Företagsfrämjande och nyindustrialisering
Kommunikationer (inkluderar digitalisering)
Mat och livsmedel (S3)
Besöksnäring (S3)

Ny industriell utveckling
Digitalisering
Hållbara livsmedel och maritima näringar
Besöksnäring och kultur

Ärendenr RS RS 2017/740 Datum 2017-09-21

Nationella prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet 19

19
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Preciseras i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
http://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxtoch-attraktionskraft-20152020.pdf.
20
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
21
Regeringens uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).
22
S3 står här för smart specialisering, inom styrkeområdena är innovation och utvecklad samverkan och metodutveckling centrala begrepp.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/313
17 augusti 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Översyn av taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Taxan för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor beslutas enligt tekniska
nämndens förslag. Förslaget träder i kraft 2017-11-01.
2. Färdtjänstresa i annan kommun får vara maximalt nio mil. Egenavgift uttas för
varje påbörjad tremilsintervall.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gjort en översyn av taxan och produktalternativ. Förslaget
innebär att antal produkter minskas, antal kategorigrupper för olika produkter
minskas samt prisändringar görs. Förslaget ska göra utbudet tydligare för både
resenärer och busschaufförer.
Följande förändringar föreslås:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förortskortet bibehålls
Terminskortet tas bort.
Priset på länskort höjs med 10 kr.
Cykelgaragebiljett ingår kostnadsfritt med länskortet.
Taxan för cykelgarage sänks till 20 kr/24 timmar och 100 kr/månaden.
Samma taxa ska gälla för kategorierna pensionär som ungdom och barn.
Studentrabatt införs på enkelbiljett, 24-timmarskort, 72-timmarskort,
länskort, förortskort samt Visbykortet.
Årskort införs, kostnad för kortet är länskortstaxan gånger 10.
Lägsta belopp som går att ladda på reskassa sänks från 200 kr till 100 kr.
För närtrafiken införs en enhetstaxa, 50 kr per enkelbiljett.
Taxa för reklamplats i väderskydd höjs med från 700 kr/m2/år till 800
kr/m2/år
Digitala skärmar monteras i bussarna under våren, taxa införs för digital
reklam. Den nuvarande taxan för reklamskyltar, avser pappskyltar, har också
setts över. Förslaget innebär bl.a. högre taxa under sommarmånaderna.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

•
•
•

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
RS 2017/313

Införande av avgift för borttappad nyckel för förvaringsskåp.
Hund får åka med gratis oavsett storlek.
Alla som beviljats färdtjänst får möjlighet att köpa ett länskort plus till en
kostnad av länskort vuxen gånger 1,5. Kortet gäller för alla typer av resor
med färdtjänst och kollektivtrafik. Länskort plus gäller endast månadsvis.
Arbetsreskortet för färdtjänstberättigad tas bort.
Färdtjänstberättigad under 20 år ges möjlighet att köpa Visbykort plus till en
kostnad av Visbykort gånger 1,5.
Egenavgiften för anslutningstaxi vid sjukresor till hållplats höjs till 50 kr.
För färdtjänstresa i annan kommun införs en enhetstaxa, 90 kr per enkelresa.

I samband med utvärdering av färdtjänstresa i annan kommun har tekniska nämnden
beslutat att utöka maxintervallet från 3 mil per enkelresa till max nio mil per
enkelresa. Egenavgift ska uttas för varje påbörjad tremilsintervall.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagna förändringar i taxan.
Det är viktigt att taxor och avgifter samt antal möjliga produkter är tydligt för
resenärerna. Tekniska nämnden har haft dialog med brukarorganisationer i samband
med beredningsarbetet.
Med anledning av att beslut ska fattas i regionfullmäktige ändrar
regionstyrelseförvaltningen datum då taxan ska träda i kraft från 2017-06-17
(Tekniska nämnden, §86, 2017-03-22) till 2017-11-01.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, §86, 2017-03-22 och §134, 2017-04-26
Tjänsteskrivelse TN 2017/296
Tekniska nämnden, §178, 2017-06-28
Tjänsteskrivelse TN 2017/1041
Bilaga Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
Skrivelse från Tillgänglighetsrådet för funktionsnedsatta och Funkisam
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 86

Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
AU § 57
TN 2017/296

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse, 2017-02-27
- Bilaga 1, reviderad taxa
- Reviderad tjänsteskrivelse 2017-03-13

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige besluta om följande förändringar i Taxor
för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor:
•

Förortskortet bibehålls.

•

Terminskortet tas bort.

•

Priset på länskort höjs med 10 kr.

•

Cykelgaragebiljett ingår kostnadsfritt med länskortet.

•

Taxan för cykelgarage sänks till 20 kr/24 timmar och 100kr/månaden.

•

Att samma taxa ska gälla för kategorierna Pensionär/ungdom och barn.

•

Studentrabatt införs på enkelbiljett, 24-tim kort, 72-tim kort, länskort, förortskort
samt Visbykortet.

•

Att årskort införs, kostnad för kortet är länskortstaxan gånger 10.

•

Att lägsta belopp som går att ladda på reskassa sänks från 200 kr till 100 kr.

•

För närtrafiken införs en enhetstaxa, 50 kr per enkelbiljett.

•

Taxa för reklamplats i väderskydd föreslås höjas med från 700 kr/m2/år till 800
kr/m2/år

•

Digitala skärmar monteras i bussarna under våren, därför föreslås taxa för digital
reklam. Den nuvarande taxan för reklamskyltar, avser pappskyltar, har också setts
över. Förslaget innebär bl.a. högre taxa under sommarmånaderna.

•

Införande av avgift för borttappad nyckel för förvaringsskåp.

•

Hund får åka med gratis oavsett storlek.

FORTS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

Forts TN § 86
•

Taxa för egenavgifter i färdtjänst höjs nattetid till dubbel taxa mot dagtid. Nattaxa
börjar kl 22.00.

•

Att alla som beviljats färdtjänst får möjlighet att köpa ett länskort plus till en kostnad
av länskort vuxen gånger 1,5. Kortet gäller för alla typer av resor med färdtjänst och
kollektivtrafik. Länskort plus gäller endast månadsvis.

•
•

•

Att arbetsreskortet för färdtjänstberättigad tas bort.
Att färdtjänstberättigad under 20 år ges möjlighet att köpa Visbykort plus till en
kostnad av Visbykort gånger 1,5.
För färdtjänstresa i annan kommun införs en enhetstaxa, 90 kr per enkelresa.

•

Att egenavgiften för anslutningstaxi vid sjukresor till hållplats höjs till 50 kr.

•

Att taxan träder ikraft 2017-06-17

Enhetschef Anita Carlsson presenterade ärendet.
Bakgrund

En översyn av taxan och produktalternativ är förslagen.
Föreslaget innebär att antalet erbjudna produkter minskas för att öka tydligheten för
kunden. Även antalet kategorigrupper för olika produkter har minskats och priser har
setts över.
Bedömning

Förändringarna föreslås för är att göra utbudet tydligare för både resenärer och
busschaufförer.
Till exempel förslås att ta bort förortskortet från 1 januari 2018, en produkt som är
otydlig. För att förhoppningsvis få fler att använda cykelgaraget föreslås att alla med
länskort får tillgång till cykelgaraget.
Taxa för digitalreklam föreslås i enlighet med budgetramen.
Att egen avgiften i färdtjänst föreslås höjas beror på att regionen har en dyrare taxa hos
transportörerna nattetid.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande.

Forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

Forts TN § 86

Nämnden lämnade synpunkter och gav förvaltningen i uppdrag att göra vissa
förtydliganden i taxan.
Yrkanden
Ordföranden yrkade att förortskortet bibehålls samt att de gamla reglerna för begreppet
pensionär skall fortsätta gälla.

Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-26

TN § 134

Ändring av beslut TN 2017-03-22 § 86
Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor.

TN 2017/296

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att stryka punkten:
Taxa för egenavgifter i färdtjänst höjs nattetid till dubbel taxa mot dagtid. Nattaxa börjar kl
22.00 från beslut TN §86 2017-03-22.
Taxan nattetid skall vara oförändrad.
Inga andra punkter i beslut TN §86 2017-03-22 påverkas.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslog vid arbetsutskottet att nattaxa skulle införas (dubbel
egenavgift mot dagtid) från klockan 19.00. Arbetsutskottet och nämnden ändrade
tiden till klockan 22.00. Syftet med förvaltningens förslag var att få bättre finansiering
av verksamheten genom dubbel taxa eftersom kostnaden är högre på kvällar och
nätter.
Handikapprörelsen har framfört kritik mot förslaget som slår orättvist mot dem som
måste resa lite senare på kvällen och natten. Ordförande föreslår att nuvarande regler
och taxa bibehålls och att beslutet från TN i mars 2017 ändras.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendenr TN2017/296

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anita Carlsson

Datum 13 mars 2017

Tekniska nämnden

Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige besluta om följande
förändringar i Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor:
• Förortskort tas bort ur sortimentet från 1 januari 2018. Förortskortet
har orsakat otydlighet hos resenärer och chaufförer. 2016 såldes 4376
länskort och 1313 förortskort, de flesta var förortskort Visby av dessa.
• Terminskortet tas bort.
• Priset på länskort höjs med 10 kr.
• Cykelgaragebiljett ingår kostnadsfritt med länskortet.
• Taxan för cykelgarage sänks till 20 kr/24 timmar och 100kr/månaden.
• Att samma taxa ska gälla för kategorierna Senior/ungdom och barn.
• Studentrabatt inför på enkelbiljett, 24-tim kort, 72-tim kort, länskort,
förortskort samt Visbykortet.
• Att årskort införs, kostnad för kortet är länskortstaxan gånger 10.
• Att lägsta belopp som går att ladda på reskassa sänks från 200 kr till
100 kr.
• För närtrafiken införs en enhetstaxa, 50 kr per enkelbiljett.
• Taxa för reklamplats i väderskydd föreslås höjas med från 700
kr/m2/år till 800 kr/m2/år
• Digitala skärmar monteras i bussarna under våren, därför föreslås taxa
för digital reklam. Den nuvarande taxan för reklamskyltar, avser
pappskyltar, har också setts över. Förslaget innebär bl.a. högre taxa
under sommarmånaderna.
• Införande av avgift för borttappad nyckel för förvaringsskåp.
• Hund får åka med gratis oavsett storlek.
• Taxa för egenavgifter i färdtjänst höjs nattetid till dubbel taxa mot
dagtid.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr TN2017/296

Teknikförvaltningen
Region Gotland

•

•
•
•
•

Att alla som beviljats färdtjänst får möjlighet att köpa ett länskort plus
till en kostnad av länskort vuxen gånger 1,5. Kortet gäller för alla typer
av resor med färdtjänst och kollektivtrafik.
Att arbetsreskortet för färdtjänstberättigad tas bort.
Att färdtjänstberättigad under 20 år ges möjlighet att köpa Visbykort
plus till en kostnad av Visbykort gånger 1,5.
För färdtjänstresa i annan kommun införs en enhetstaxa, 90 kr per
enkelresa.
Att egenavgiften för anslutningstaxi vid sjukresor till hållplats höjs till
50 kr.

Se ändringarna i sin helhet i bilaga 1. Grönt = ny text enligt förvaltningens
förslag.
Rött = borttagen text ur gällande taxa..

Bakgrund

En översyn av taxan och produktalternativ är förslagen.
Föreslaget innebär att antalet erbjudna produkter minskas för att öka
tydligheten för kunden. Även antalet kategorigrupper för olika produkter har
minskats och priser har setts över.

Bedömning

Förändringarna föreslås för är att göra utbudet tydligare för både resenärer och
busschaufförer.
Till exempel förslås att ta bort förortskortet från 1 januari 2018, en produkt
som är otydlig. För att förhoppningsvis få fler att använda cykelgaraget föreslås
att alla med länskort får tillgång till cykelgaraget.
Taxa för digitalreklam föreslås i enlighet med budgetramen.
Att egen avgiften i färdtjänst föreslås höjas beror på att regionen har en dyrare
taxa hos transportörerna nattetid.

Teknikförvaltningen

Patrik Ramberg
Förvaltningschef
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-28

TN § 178

Utvärdering färdtjänst annan kommun

TN 2017/1041
TN AU § 135

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att färdtjänstresa i annan kommun får vara maximalt nio
mil. En egenavgift uttas för varje påbörjad tremilsintervall.

Sammanfattning

Regelverket för färdtjänstresa i annan kommun förändrades från 1 november 2016.
Efter att representanter från tekniska nämnden samrått med handikapporganisationer
önskas att regelverket förändras på nytt.
Teknikförvaltingen kommer att arbeta fram en konsekvensanalys som belyser bland
annat dom ekonomiska konsekvenserna för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-05-10.
Tjänsteskrivelse 2017-06-27
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Ordförande meddelade att förslaget diskuterats med ordföranden för Funkisam som
ställer sig positiv till den nya gränsen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden godkänner informationen.
På TN 2017-05-21 § 149 gavs förvaltningen i uppdrag att backa tidigare beslut om
färdtjänst i annan kommun.
Arbetsutskottet vill inte titta på att ändra antalet mil som gränsen ska gälla. 96% av
färdtjänstresorna i annan kommun har varit inom Stockholms län. Nämnden vill att
de resande ska kunna ta sig fram till sitt mål.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1041
3 maj 2017

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Utvärdering färdtjänst annan kommun/län
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner utvärderingen.

Sammanfattning

Syftet är att utvärdera regeländringen som innebär att färdtjänstberättigad på Gotland
har möjlighet att åka färdtjänst i annan kommun/län max 3 mil oavsett var brukaren
befinner sig i landet, från 1 november 2016. I tidigare regelverk fick brukaren åka
färdtjänst i hela Stockholms län. I andra kommuner på fastlandet så gällde den
kommunens regler för färdtjänst. Det var den färdtjänstberättigades skyldighet att ta
reda på vilka regler som gällde i den kommunen de besökte. Det var svårt för brukare
att veta vilka regler som gällde var samt svårkontrollerat regelverk för Region
Gotland när fakturorna för resorna kom.
Utfallet av antal resor samt kostnaden för resor i annan kommun/län före och efter
regeländringen redovisas i tabell 1 under rubriken bedömning.
Kollektivtrafikenheten hade 2016 fått i uppdrag av tekniska nämnden att se över var
besparingar kan göras i både särskild och allmän kollektivtrafik. Färdtjänst i annan
kommun/län är inget som regionen enligt lag är skyldiga att erbjuda sina
medborgare. Av alla resor i annan kommun/län så sker 96 % av resorna i
Stockholms län. Kollektivtrafiken i Stockholms län är anpassad så att även personer
med funktionsvariationer eller gånghjälpmedel ska kunna nyttja trafiken. Tekniska
nämnden beslutade i februari 2016, TN §39 TN2015/2538 att ändra regelverket för
färdtjänst i annan kommun till att gälla max 3 mil. Resan kan ske från vilken plats
som helst och man kan åka vart som helst dock max 3 mil. Regionfullmäktige RF
§134 beslutade fullmäktige om ändringarna..
Bedömning

Region Gotland har gjort en genomgång av regler hos kommuner/län på fastlandet
och den visar att de flesta har begränsning på antalet mil, en del har även
begränsningar av antalet biljetter och det sistnämnda är något som Region Gotland
inte har valt att använda.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1041

Information om de nya reglerna har annonserats på hemsidan samt i dagstidningar
och alla som beställt biljetter det senaste året har fått ett personligt brev hemskickat i
god tid innan de nya reglerna trädde i kraft den 1 november 2016.
Studiebesök har genomförts i Nynäshamn både vid båtterminalen samt
pendeltågsstationen. Detta för att säkerhetsställa att alla ska kunna nyttja trafiken
oavsett funktionsvariationer eller gånghjälpmedel, att terminal, perrong samt tåg är
handikappanpassade. Ledsagarservice som är gratis, finns att boka mellan
båtterminalen och tågperrongen samt även för ombordstigning på tåget.
I tabell 1 visas en jämförelse av kostnader och antal resor under 5 månader
1 nov 2015 – 31 mars 2016 samt 1 nov 2016 – 31 mars 2017.
Gamla regler

Nya regler

År/månad Kostnad
2015

Antal resor

År/månad
2016

Kostnad

Antal resor

Nov

53 836

79

Nov

21 949

37

Dec

43 645

86

Dec

22 286

54

2016

2017

Jan

30 637

46

Jan

7 962

18

Feb

22 303

29

Feb

8 043

28

Mars

43 461

57

Mars

18 716

36

193 882

297

78 956

165

Summa

Tabell 1. Jämförelser av kostnader och antalet resor under 5 månader.

Synpunkter från brukare
Endast tre synpunkter har inkommit till kollektivtrafikenheten angående regelverket
för färdtjänst i annan kommun/län.
Två av synpunkterna handlade om ombordstigning vid Nynäshamns tågstation.
Studiebesök i Nynäshamn har klartgjort att det inte finns något hinder med att resa
med pendeltåget från Nynäshamn.
En synpunkt handlade om ledsagarservice på annan ort än Stockholm. Det kommer
alltid att finnas ställen på andra orter i Sverige som inte kan erbjuda samma
ledsagarservice som Stockholm län kan göra. Vid de tillfällena kan man använda sig
av sin biljett och boka en taxi som kan hjälpa till med byten mellan till exempel buss
och tåg om stationerna ligger en bit ifrån varandra.
För att kollektivtrafikenheten ska kunna hjälpa och stötta de brukare som nyttjar
biljetterna är det viktigt att alla synpunkter kommer oss tillhanda och det är också
något som kunderna informeras om.
Har en brukare ett stort och varaktigt funktionshinder som medför att brukaren till
exempel har svårt att klara av flera byten på sin resa finns möjlighet att ansöka om
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1041

rikfärdtjänst. Då genomförs en utredning om brukaren är berättigad till att resa på
annat sätt.
Slutsats
Kollektivtrafiken i Stockholms län är i möjligaste mån anpassad så att alla ska kunna
nyttja kollektivtrafiken oavsett funktionsvariation.
Ledsagarservice finns på alla större stationer i Stockholms län.
Ledsagarservice finns mellan båtterminalen samt tågperrongen i Nynäshamn.
Färdtjänst i annan kommun/län ska vara ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken och är inte lagstadgad.
Antalet resor har minskat med nästan 45 % under dessa fem månader som
utvärderingen genomförts. Det är intressant är att se på februari månad 2016 samt
februari månad 2017 där vi har samma antal resande under respektive år men till
nästan bara en tredjedel av kostnaden.
Kostnaderna för resor i annan kommun/län har minskat under de fem första
månaderna med ca 60 % jämfört med föregående år. Detta är något högre än vad
Region Gotland budgeterat enligt besparingsförslaget som var 50 % för 2017.
Att det skulle vara ett flertal brukare som har avstått från att åka på fastlandet för att
regelverket är ändrat finns i dagsläget inget som tyder på. Detta eftersom det endast
har inkommit ett fåtal synpunkter till kollektivtrafikenheten. Det finns alltid
möjlighet för dem som vill resa längre en 3 mil att ansöka om riksfärdtjänst.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

3 (3)

BILAGA 1
Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK
INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-0319, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28, 2012-04-23, 2012-10-15,
2014-03-31, 2016-04-04 och 2017-02-27 § 6.
Gäller fr.o.m. 1 november 2017.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Vuxen
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Pensionär/ungdom/barn/student
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Student
Barn

Betalning i buss

Förköp

25
23
23
23
18

20
18
18
18
13

Länskort
750 kronor Vuxen och 650 kronor Ungdom/Student/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage: Ingår gratis i Länskortet, annars 20 kronor/24
timmar och 100 kronor/månad.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Förortskort
495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär/student.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt.
Visbykort
370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/ Pensionär/Student/Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under
30 dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Bussiga kortet
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjlig för elev
som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken
på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling,
kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Årskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby. Kortet är inte personligt. Priset för årskort är länskortstaxan x 10.
Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 100-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär ungdom/barn/student 120 kronor. Betalning
i buss, vuxen 160 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 130 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 240 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär ungdom/barn/student 260 kronor.

2 (8)

BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barn 0 -7 år gäller samtliga barn till den 30 juni det år man fyller 7 år. Barn under 7 år
åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Ungdom 7-19 år gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 7 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Pensionär gäller för personer över 65 år för personer som har ålderspension. sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Student måste kunna legitimera sig med giltigt Mecenat-kort.
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken Visby.
Gäller inte närtrafiken.
Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
eller busshållplats. Närtrafiken är öppen för alla. Resor med närtrafiken måste
förbeställas. Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för åter resa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
Ingen avgift för barnvagn eller hund.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn (med barn) åker utan avgift.
Reklamplats i väderskydd
Avgift affischplats 800 kronor/m2/år
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Reklam i buss (gäller plakat/ tryckt reklam)
Kostnad för annonsering i bussarna

1 vecka

1 fönsterskyltar i samtliga bussar

3 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

6 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

9 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

Skylt bakom förarplats

3 000 kr

Kostnad för annonsering sommar* i bussarna

1 vecka

1 fönsterskylt i samtliga bussar

6 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

18 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

24 000 kr

Skylt bakom förarplats

6 000 kr

*sommar = Juni, juli och augusti

Digital reklam i bussarna
Kostnad för digital reklam i bussarna

1 vecka

5 sekunder

6 000 kr

10 sekunder

9 000 kr

15 sekunder

13 500 kr

Kostnad för digital reklam i bussarna sommar*

1 vecka

5 sekunder

9000 kr

10 sekunder

13 500 kr

15 sekunder

20 250 kr

*sommar = Juni, juli och augusti
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. En person får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad på bussen mot
uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
Tilläggsavgift vid borttappad nyckel till förvaringsskåp
Vid förlust av nyckel till förvaringsskåp vid busstation så tillkommer en tilläggsavgift
på 400 kr.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Dagtid mellan
kl. 05 – 22
44 kr
49 kr
55 kr
71 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 22 – 05
55 kr
60 kr
65 kr
82 kr
92 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr

Alla om har beviljats färdtjänst har möjlighet att köpa ett Länskort Plus som gäller för
både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Avgiften för länskort Plus är samma kostnad
som för länskort vuxen på kollektivtrafiken x 1,5. Länskort Plus gäller endast för
kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är beviljade färdtjänst och är folkbokförda på
Gotland har obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken enligt
gällande regler för bussiga kortet. Färdtjänstberättigad under 20 år har möjlighet att
köpa ett Visbykort Plus till en kostnad av Visbykort x 1,5. Kortet gäller för både
färdtjänst och kollektivtrafikresor. Visbykort Plus gäller endast för kalendermånad.
För färdtjänstresa i annan kommun uttas en egenavgift för varje påbörjad
tremilsintervall. Egenavgiften är 90 kr.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten. Medresenär betalar samma avgift som den
färdtjänstberättigade.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi dock
minst 3 km till närmaste hållplats
från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 50 kr

Bussresa med anslutningsresa till
närmaste hållplats med egen bil
på minst 12 km från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och 1,50
kr/km för resa med
bil som överstiger
12 km.

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km.

Taxi/bår taxi eller specialfordon.

Reskostnaden

Utomläns sjukresa

Kostnaden för
resan.

Boende som patienten bokar själv
i samband med riks- och
regionvård.

200 kr

60 kr

Egenavgift efter reslängdsintervall
16- 7 km = 105 kr
8-15 km = 110 kr
16-27 km = 131 kr
över 27km = 152 kr
304 kr/enkelresa
Ingen egenavgift

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadsperiod,
räknat från första resan, är 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
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Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna B och C i
enlighet med konsumentprisindex (KPI).
Resegaranti
Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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BILAGA 1
Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK
INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-0319, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28, 2012-04-23, 2012-10-15,
2014-03-31, 2016-04-04 och 2017-02-27 § 6.
Gäller fr.o.m. 1 mars 2017.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Vuxen
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Pensionär Senior 1/ungdom/barn/student
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Barn
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

18
22
30
35
40
45

13
17
25
30
35
40

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Student
Barn

1

Betalning i buss

Förköp

25
23
23
23
18

20
18
18
18
13

Avslag enligt TN 2017-03-22, § 86
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Länskort
750 kronor (740)Vuxen och 650 kronor Ungdom/Senior 1/Student/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage: Ingår gratis i Länskortet, annars 20 kronor/24
timmar och 100 kronor/månad
Förortskort
495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär/student.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt. Förortskortet
tas bort ur sortimentet 1 januari 2018. 1
Visbykort
370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/Senior1 Pensionär/Student/Barn och 200
kronor Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under
30 dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Bussiga kortet
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjlig för elev
som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken
på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling,
kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Årskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby. Kortet är inte personligt. Priset för årskort är länskortstaxan x 10.
Terminskort
1 000 kronor för Ungdom/Pensionär, 700 kronor Barn och Vuxen 2000 kronor.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby tätortsområde under ett
kalenderhalvår, 1/1--30/6 respektive 1/7--31/12. Kortet är inte personligt.
1

Avslag enligt TN 2017-03-22, § 86
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 100-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär senior 1/ungdom/barn/student 120 kronor.
och barn 80 kronor. Betalning i buss, vuxen 160 kronor, pensionär
senior1/ungdom/barn/student 130 kronor. och barn 90 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär senior1/ungdom/barn/student 240 kronor.
och barn 160 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär senior1/ungdom/barn/student 260 kronor.
och barn 180 kronor
Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barnbiljett 0 -7 år gäller samtliga barn till den 30 juni det år man fyller 7 år. gäller tom
den 30 juni det år man fyller 7 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock
högst 4 barn/vuxen.
SkolUngdom 7-19 år gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 7 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Senior över 65 år1. Pensionärsbiljett gäller för personer över 65 år för personer som
har ålderspension. sjuk- eller aktivitetsersättning.
Student måste kunna legitimera sig med giltigt Mecenat-kort.
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken Visby.
Gäller inte närtrafiken.
Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
eller busshållplats. Visby, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Fårösund. Närtrafiken
är öppen för alla. och körs två dagar i veckan. Avgiften för resan är en fast avgift och är
lika för samtliga närtrafikturer . Resor med närtrafiken måste förbeställas. Ingen typ av
periodkort gäller i närtrafiken. Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.
1

Avslag enligt TN 2017-03-22, § 86
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för åter resa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
- Större hund, avgift 10 kr (gäller inte ledarhund som medföljer synskadad).
Ingen avgift för barnvagn eller hund.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn (med barn) åker utan avgift.
Reklamplats i väderskydd
Avgift affischplats 800 kronor/m2/år 700 kronor/m2/år

Reklam i buss (gäller plakat/ tryckt reklam)
Kostnad för annonsering i bussarna

1 vecka

1 fönsterskyltar i samtliga bussar

3 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

6 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

9 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

Skylt bakom förarplats

3 000 kr

Kostnad för annonsering sommar* i bussarna

1 vecka

1 fönsterskylt i samtliga bussar

6 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

18 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

24 000 kr

Skylt bakom förarplats

6 000 kr

*sommar = Juni, juli och augusti
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Digital reklam i bussarna
Kostnad för digital reklam i bussarna

1 vecka

5 sekunder

6 000 kr

10 sekunder

9 000 kr

15 sekunder

13 500 kr

Kostnad för digital reklam i bussarna sommar*

1 vecka

5 sekunder

9000 kr

10 sekunder

13 500 kr

15 sekunder

20 250 kr

*sommar = Juni, juli och augusti

Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. En person Ledsagare/och eller en medresenär får utan kostnad medfölja
färdtjänstberättigad på bussen mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
Tilläggsavgift vid borttappad nyckel till förvaringsskåp
Vid förlust av nyckel till förvaringsskåp vid busstation så tillkommer en tilläggsavgift
på 400 kr.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Senast ändrat genom indexuppräkning av tekniska nämnden 2012-11-28, § 277,
att gälla fr.o.m. 1 januari 2013.
Avstånd km
0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
25-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
Över 51 km

Dagtid mellan
kl. 05 – 23
44 kr
49 kr
49 kr
55 kr
65 kr
71 kr
77 kr
82 kr
87 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 23 – 05
55 kr
60 kr
60 kr
65 kr
77 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr
114 kr

Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Dagtid mellan
kl. 05 – 22
44 kr
49 kr
55 kr
71 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 22 – 05
55 kr
60 kr
65 kr
82 kr
92 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr

Alla om har beviljats färdtjänst har möjlighet att köpa ett Länskort Plus som gäller för
både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Avgiften för länskort Plus är samma kostnad
som för länskort vuxen på kollektivtrafiken x 1,5. Länskort Plus gäller endast för
kalendermånad. För de som har beviljats tillstånd för arbets- och utbildningsresor kan
en tur och returresa per dag göras mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna till en avgift som är lika som för periodkort (30-dagarskort) i
kollektivtrafiken.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är beviljade färdtjänst och är folkbokförda på
Gotland har obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken enligt
gällande regler för bussiga kortet. under skolans läsår, dvs. från höstterminens början
till vårterminens slut. Färdtjänstberättigad under 20 år har möjlighet att köpa ett
Visbykort Plus till en kostnad av Visbykort x 1,5. Kortet gäller för både färdtjänst och
kollektivtrafikresor. Visbykort Plus gäller endast för kalendermånad.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 90 kr/enkelresa. 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa. För färdtjänstresa i annan kommun
uttas en egenavgift för varje påbörjad tremilsintervall. Egenavgiften är 90 kr.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten. samt avgifter för de som får resa tillsammans med den
färdtjänstberättigade. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi dock
minst 3 km till närmaste hållplats
från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 50 15 kr

Bussresa med anslutningsresa till
närmaste hållplats med egen bil
på minst 12 km från bostaden.
exklusive anslutning med privat
bil.

Kostnaden för
bussresa och 1,50
kr/km för resa med
bil som överstiger
12 km. och fast
belopp med 50 kr
för privatbilresan

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km.

Taxi/bårtaxi eller specialfordon.

Reskostnaden

Utomläns sjukresa

Kostnaden för
resan.

Boende som patienten bokar själv
i samband med riks- och
regionvård.

200 kr

60 48 kr

Egenavgift efter reslängdsintervall
16- 7 km = 105 kr
8-15 km = 110 kr
16-27 km = 131 kr
över 27km = 152 kr
304 kr/enkelresa
Ingen egenavgift

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
Egenavgift sjukresa utomlänsvård 304 kronor/enkel resa och ingår i samma
högkostnadsskydd som sjukresor på Gotland.
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Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna B och C i
enlighet med konsumentprisindex (KPI). Tekniska nämnden får för varje kalenderår
besluta att höja avgifterna i denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2016.
Resegaranti
Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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OJÄMLIKA VILLKOR FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Regionfullmäktige fattade beslut enligt RF § 178, 2013-12-16 om att dialog och samråd
skall efterlevas enligt FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.Vi vill påpeka att detta inte har efterlevts i nedanstående fall.
1.Enligt RF § 134, 2016-09-26 fattat beslut om färdtjänst i annan kommun som
trädde i kraft 2016-11-01.
Innan detta beslut fattades har det inte förekommit något samråd eller dialog med
företrädare för de organisationer inom handikapprörelsen som skall ske enligt av
regionfullmäktige fattade beslut.
Detta beslut har inte kommunicerats ut till de som berörs. Det kom fram av en händelse
då en person som skulle boka sin julresa blev uppmärksammad på beslutet av en
tjänsteman.
Den 3:e november kallade Funkisam till ett möte med bland annat vice ordf. i Tekniska
nämnden Per Edman. Vid mötet sa Per Edman att han inte hade aning om detta beslut
och att han kände sig ”förd bakom ljuset” av tjänstemännen.
Vi i Funkisam begärde under detta möte ett sammanträffande med hela tekniska
nämnden.
Den 15:e november blev vi kallade till ett möte med Tommy Gardell, Per Edman samt två
tjänstemän från Tekniska förvaltningen. Tommy Gardell medgav vid detta möte att fel
hade begåtts i ärendet då inget samråd hade skett. Utfästelsen blev att man skulle göra
om och göra rätt.
Vid dags dato har ingenting skett av denna utfästelse.
Vi kräver att ärendet tas om som utlovats och att kallelse till samråd sker snarast.
2. Tekniska nämnden 2017-03-22 TN § 86 Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor AU § 57
I detta ärende har det inte varit något samråd.
Vi bifogar texten i det brev som Gösta Karlsson skrev till Per Edman den 29 mars 2017
”Hej Per,
Vad händer egentligen?
Efter vårt tidigare möte där Anita Carlsson satt och hummade något diffust om förändringar av
taxor och zonindelningar i färdtjänsten på Gotland. Ni lovade då att Funktionshinderrörelsen
skulle kontaktas för vidare samråd kring frågorna.
Ingen kallelse till samråd har kommit, riskerar funktionshinderrörelsen att återigen bli
överkörda av ett nämndbeslut grundat på ett inkompetent tjänstemannaunderlag?
Tjänstemännen hade då skissat på att höja resenärernas egenavgifter med 100% efter kl. 19.00
på kvällen till 05.00, på morgonen enligt Anita Carlsson, detta på grund av förarna då fick OBtillägg.
Sid 1 av 3

När jag frågar förarna som kör färdtjänst så har de inte hört talas om något OB-tillägg, de kör
endast på provision. Från fredag eftermiddag till söndag morgon kör de på en något förhöjd taxa.
De förare som kör lokalbussarna har OB-tillägg vid sena körningar, trots det tas inga högre
biljettpriser ut mellan kl. 19.00 och 05.00 enligt Anita Carlsson.
Tjänstemännens förslag på en fördubbling av egenavgiften på det de anser vara nattetid kan tex
innebära följande:
Enkelresa Visby – Hemse, över 5 mil, egenavgift i dag 105 kr + 10 kr mellan 22.00 till 06.00.
Enkelresa TKF förslag Visby – Hemse, över 5 mil, egenavgift då 210 kr.
Om jag även måste resa hem under nattetid, ytterligare 210 kr
Måste en synskadad ta med sig en medåkande som ledsagare, Visby – Hemse tur och retur,
måste den synskadade betala lika mycket för ledsagaren, sammanlagt totalt 840 kr för resan.
Inga funktionshindrade har råd med den utgiften,
Prisidén är helt absurt.
Månadskortet för 1 125 kr som man skulle kunna åka både färdtjänst och buss på, bra endast
för dem få som arbetspendlar med färdtjänst, tror ingen är aktuell just nu.
(nedanstående del av brevet avser punkten 1. ovan men får stå kvar här för sammanhanget i
brevet)
Funktionshinderrörelsen ifrågasätter starkt den resa som två icke fysiskt funktionshindrade
tjänstemän från er förvaltning gjorde till Nynäshamn för att träffa företrädare för SL och för att
kontrollera tillgängligheten på pendeltågen från Nynäshamn till Stockholm.
Ett oanmält besök för resa där någon av våra funktionshindrade med erfarenhet av sådana resor
hade gett det korrekta utfallet vad gäller tillgängligheten.Tjänstemännens positiva upplevelser
vid det här tillfället i Nynäshamn stadsfäste, vad jag förstått, det tidigare fattade beslutet om
max 3 mil för resa i annan kommun, är det så, oavsett de konsekvenser det innebär för resor på
andra orter?
Vi ser de här förslagen från förvaltningen som ett dråpslag mot tillgänglighet i resandet
och i jämställdheten i samhället för de funktionshindrade!!!
Hälsningar!
/Gösta Karlsson
Funkisam och Synskadades förening SRF Gotland”

Om RF antar TN:s förslag beslut till kraftigt förhöjda taxor inom färdtjänsten så kommer
det att bli ett dråpslag för de som är beroende av färdtjänst med isolering som följd.

Visby 17-04-09
Lena Nilsdotter Törner
Vice ordförande i Tillgänglighetsrådet för funktionsnedsatta inom region Gotland
Roland Sundelin och Gösta Karlsson för Funkisam
Sid 2 av 3

Sändlista
bjorn.jansson@gotland.se
bo.bjorkman@gotland.se
tommy.gardell@gotland.se
eva.nypelius@gotland.se
stefaan.de.maecker@gotland.se
brittis.benzler@gotland.se
gotland@feministisktinitiativ.se
klintehamnsbo@hotmail.com
anna.hrdlicka@moderat.se
meit.fohlin@gotland.se
sara.lidqvist@kristdemokraterna.se
maria.bjorkman@abf.se
per.edman@gotland.se
gotland@liberalerna.se
patric.ramberg@gotland.se
peter.lindvall@gotland.se
regiongotland@gotland.se

gotland@liberalerna.se

Sid 3 av 3

Svar Lena Nilsdotter Törner, Gösta Karlsson och Roland Sundelin
Gällande beslut som togs i Regionfullmäktige i september 2016 så har ni helt rätt att det inte
kommunicerats med handikapprörelsen. Den organisation vi har med samrådsgrupp och
tillgänglighetsråd fick inte möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vilket vi tog för givet
hade skett. Vi har beklagat detta vid flera tillfällen och inbjudit till möten för att diskutera de
beslut som fattats.
Vår organisation inom teknikförvaltningen och tekniska nämnden har setts över för att detta
inte skall hända igen. Nämnden har utsett som ny ledamot Per Edman till att bevaka dessa
frågor och delta på samrådsmöten.
Den regeländring som mest har ifrågasatts är 3-milsgränsen för färdtjänst i annan kommun.
När ärendet skulle tas i regionstyrelsen återremitterades det för att säkerställa att det
fungerar att åka kollektivt istället för taxi ända fram till resmålet. Teknikförvaltningen
verifierade att det inte var några problem och beslut togs av Regionfullmäktige i september
2016. Handikapprörelsen som tyvärr inte fått yttra sig protesterade och hävdade att det inte
gick att åka kollektivt för alla eftersom det inte fungerade i övergångar mellan, båt, tåg och
buss.
Teknikförvaltningen har haft kontakt med ansvariga på fastlandet för att kontrollera att
övergångar skall fungera. Eftersom övergången till tåg i Nynäshamn ifrågasatts har två
handläggare besökt Nynäshamn för att kontrollera att det fungerar vilket ansvariga i
Nynäshamn visat att det gör.
Tekniska Nämnden har begärt en utvärdering av 3-millsgränsen som skall presenteras vid
nämndens sammanträde i maj.
Det vi vill ha svar på är om övergångarna på fastlandet mellan båt, tåg och buss fungerar.
Har funktionshindrade valt att avstå från att resa beroende på den nya 3-milsgränsen.
Vad har den nya 3-milsgränsen inneburit ekonomiskt för regionen.
När vi fått ta del av utvärderingen så gör vi en bedömning om beslutet från
Regionfullmäktige i september 2016 skall ändras.
När det gäller taxeöversyn som tekniska nämnden beslutade i mars 2017 så har dessa frågor
lyfts upp i samrådsgruppen av Per Edman där handikapprörelsen reagerat mot att nattaxa
införs från 19.00.
Tekniska Nämnden beslutade då att ändra tiden för nattaxa till 22.00.
När en synskadad eller någon med annan funktionsnedsättning måste ha en ledsagare med
på resan så åker alltid ledsagare med utan någon extra kostnad.
Annan medresenär betalar samma avgift som den som är färdtjänstberättigad.
Om den funktionshindrade har möjlighet att ta bussen så får en annan person följa med utan
kostnad.
Vi inför Länskort Plus som innebär att alla färdtjänstberättigade kan köpa månadskortet.
Vi inför Visbykort Plus som innebär att alla färdtjänstberättigade ungdomar under 20 år kan
köpa månadskortet.
Personer med rullator, rullstol eller barnvagn samt de som är över 80 år åker gratis med
bussen.
Sjukresor med buss kostar inget
Närtrafiken trafikerar hela Gotland till närmaste tätort eller busshållplats.
Med vänliga hälsningar

Tommy Gardell ordförande i Tekniska Nämnden
Per Edman vice ordförande i Tekniska Nämnden

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/315
15 augusti 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Bestämmelser för sjukresor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Bestämmelser för sjukresor förtydligas med nedanstående:
•

Vid fler än 8 behandlingar under en sammanhängande period av 4 veckor ersätts
sjukresa med privatbil.

•

Resa till förebyggande vård ersätts ej med sjukresa.

Ett förtydligande i bestämmelserna vad gäller resor med egen bil behövs då det idag
finns tolkningsmöjligheter och detta skapar diskussioner och irritation hos kunderna.
Förslaget innebär en tydlighet för kund vilka resor med egen bil som ersätts.
Förslaget innebär att ersättning för sjukresa med egen bil kommer att utgå till dem
som ofta åker på behandling till sjukvården och klarar att resa själv med egen bil utan
att behöva anlita serviceresa med taxi.
Förslaget innehåller också ett förtydligande att resor till förebyggande vård såsom
mammografi, cellprov, vaccinationer mm ej ersätts.
Färre kommer att få ersättning då bestämmelserna blir stramare.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förtydligandet. Det är viktigt
att regionens styrdokument är tydliga och anpassade så att det klart framgår om en
person har rätt till ersättning.
Beslutsunderlag

TN § 88, 2017-03-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 88

Bestämmelser för sjukresor
AU § 59
TN 2017/297

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27
- Bilaga 1, bestämmelser för sjukresor

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige besluta följande ändringar/förtydligande i
bestämmelser för sjukresor:
•

Vid fler än 8 behandlingar under en sammanhängande period av 4 veckor ersätts
sjukresa med privatbil.

•

Sjukresa till förebyggande vård ersätts ej med sjukresa.

•

Texten i ”Bestämmelser för sjukresor” omformuleras för att göra bestämmelsen
tydligare.

Enhetschef Anita Carlsson presenterade ärendet.
Bakgrund

En ändring av bestämmelserna är föreslagen vad gäller resor med egen bil.
Förslaget innebär en tydlighet för kund vilka resor som ersätts när det gäller resor med
egen bil. De bestämmelser som finns i dag ger tolkningsmöjligheter av bestämmelserna
och upphov till diskussioner och irritation från kunderna.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige besluta följande ändringar/förtydligande i
bestämmelser för sjukresor:
•

Vid fler än 8 behandlingar under en sammanhängande period av 4 veckor ersätts
sjukresa med privatbil.

•

Sjukresa till förebyggande vård ersätts ej med sjukresa.

•

Texten i ”Bestämmelser för sjukresor” omformuleras för att göra bestämmelsen
tydligare.

Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr TN2017/297

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anita Carlsson

Datum 27 februari 2017

Tekniska nämnden

Bestämmelser för sjukresor
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige besluta följande
ändringar/förtydligande i Bestämmelser för sjukresor:
•
•
•

Vid fler än 8 behandlingar under en sammanhängande period av 4
veckor ersätts sjukresa med privatbil.
Sjukresa till förebyggande vård ersätts ej med sjukresa.
Texten i ”Bestämmelser för sjukresor” omformuleras för att göra
bestämmelsen tydligare.

Bakgrund

En ändring av bestämmelserna är föreslagen vad gäller resor med egen bil.
Förslaget innebär en tydlighet för kund vilka resor som ersätts när det gäller
resor med egen bil. De bestämmelser som finns i dag ger tolkningsmöjligheter
av bestämmelserna och upphov till diskussioner och irritation från kunderna.
Ändringen redovisas i bilaga 1. Grönt = nytt Rött = borttaget
Bedömning

Förslaget innebär att ersättning för sjukresa med privat bil kommer att utgå till
de som åker ofta på behandling till sjukvården och klarar resa själv med egen
bil utan att behöva anlita serviceresa med taxi . De som besöker sjukvården ett
fåtal gånger och begär ersättning för egen bil kommer att erbjudas sjukresa
med buss som är avgiftsfri mot uppvisande av kallelse.
Förslag innebär också att förtydliga att sjukresor till förebyggande vård såsom
mammografi, cellprov, vaccinationer ej ersätts. I förslaget ändras också vissa
formuleringar för att göra bestämmelserna mer tydliga.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN2017/297

Region Gotland

En jämförelse med övriga sjukvårdshuvudmäns bestämmelser visar att någon
form av begränsning är vanligt.
Ekonomisk analys

Färre personer kommer att få ersättning då bestämmelserna blir stramare.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
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Bilaga 1

BESTÄMMELSER FÖR SJUKRESOR
Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26.
Ändrad 2007-03-19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation),
2014-10-27 § 22 och 2016-06-20, § 101.
Gäller fr o m 12 september 2016.

Personers rätt till sjukresor regleras i lag (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor för alla personer som
omfattas av allmän försäkring (AFL 1962:381) och är
folkbokförda inom Region Gotland.
Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.

I dessa bestämmelser redovisas vad Region Gotland har beslutat gälla för sjukresor inom
Region Gotland, utöver vad som regleras i lagen.

1. Vilka sjukresor ersätts
Resor i samband med riks-och regionsvård se punkt 7.
Region Gotland ersätter sjukresor enligt följande:
•

Till och från sjukvårdsinrättningar på Gotland genomförda av personer
folkbokförda på Gotland, normalt ersätts resa till och från hemadress.

• Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning.
• I enlighet med gällande regelverk debiteras hemlandstinget vid sjukresor
genomförda av vårdsökande som vistas, men inte är folkbokförd på Gotland.
För regler och ersättningar vid sjukresa, se Taxor för kollektivtrafik inkl färdtjänst och
sjukresor.
1.1

Vilka färdsätt ersätts

• Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse. Det går också bra att
betala bussbiljett för att i efterhand skicka in biljett och underlag, enligt anvisning
på hemsidan, till Region Gotland och få pengarna återbetalda för bussbiljetten. De
som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka anslutningstrafik till lämplig
busshållplats för omstigning.
• Sjukresa till förebyggande vård såsom t ex mammografi, cellprov, vaccinationer
ersätts inte.
• Vid fler en 8 behandlingar under en sammanhängade 4-veckors period ersätts
sjukresa med privatbil ersätts i de fall kollektivtrafik inte kan ske i rimlig anslutning
till hemmet.
• Anslutningsresa till buss, med privatbil, ersätts utan särskild prövning.
1
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• Vid medicinska skäl ersätts resa med serviceresa.
Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med serviceresa eller annat färdmedel i
enlighet med denna riktlinje. Vid hemresa kan även vårdinrättning bedöma färdsätt.

2. Serviceresor
Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med upphandlat fordon och bokas genom
regionens anvisade beställningscentral. Serviceresa ersätts endast om resenären inte kunnat
resa på annat billigare färdsätt på grund av medicinska skäl. Skälen ska kunna styrkas, enligt
nedan.
Framresa vid behov av akut och planerad sjukvård ersätts med serviceresa om
beställningscentralen bedömer att patientens hälsotillstånd kräver detta. Vid hemresa
bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt. Intyg kan krävas i efterhand enligt
bestämmelserna i avsnitt 2:1.
2.1

Styrkande av medicinska skäl

För att serviceresa ska utgå ska medicinska skäl kunna styrkas. Detta kan ske genom:
1. Personer som är beviljade färdtjänst inom Region Gotland. Prövning av medicinskt
behov har skett i samband med beviljandet.
2. Efter intyg från behandlande personal.
3. Efter bedömning och bokning av sjukvårdsinrättning.
4. I de fall beställningscentralen beviljat serviceresa kan intyg som styrker det
medicinska behovet krävas i efterhand.
Grund för bedömning är patientens medicinska tillstånd. Skäl så som; tid på dygnet,
tidsbesparing, sociala omständigheter eller för individen ekonomiska skäl ska inte beaktas
vid bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas.

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

4. Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på
sjukhus
Ersättning utgår för resekostnader vid ett besök i veckan hos barn under 18 år som vårdas
på sjukhus. Ersättning lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från
ersättningen görs avdrag för egenavgift. Resekostnader vid besök till barn ingår inte vid
beräkning av högkostnadsskydd.
2
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För besök vid för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning
lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs avdrag för
egenavgift. Vid besök hos för tidigt födda barn ingår resekostnaden i barnets
högkostnadsskydd.

5. Resebeställning och planering
Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till
vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit
kallad till passar för att utnyttja billigaste färdsätt.
Om resenären på grund av särskilda medicinska skäl behöver resa hela eller delar av
sträckan med serviceresa måste kontakt ske med beställningscentralen senast kl 17.00 dagen
före resan. Resor med taxi ska alltid bokas hos Region Gotland anvisade beställningscentral.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor kan ske enligt tidtabell. Resorna kan också
ske med byte. Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de
resor som sker enligt tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. Vid hemresa med
serviceresa skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.

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

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

Till och från den vårdinrättning dit patienten remitterats, normalt ersätts resa till
och från hemadress.

•

Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning.

• Om det inte varit möjligt att planera vården så att övernattning kan undvikas
lämnas bidrag för patientens utgifter.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län ersätts
inte sjukresa.
För regler och ersättningar vid sjukresa, se Taxor för kollektivtrafik inkl färdtjänst och
sjukresor.

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

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

10. Ersättning för resa av ledsagare i samband med riks- och
regionvård
Ersättning lämnas inte för ledsagares/anhörigs resa eller logikostnader. Undantag gäller i de
fall då patientens medicinska tillstånd motiverar ledsagare, eller om patienten är under 18
4
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år. I dessa fall ersätts även resa för en medföljande anhörig eller annan ledsagare. För
patienter under 18 år kan, i mycket särskilda fall, efter bedömning av behandlande läkare,
ersättning lämnas för två vårdnadshavare.
För ledsagare debiteras ingen egenavgift. Kost och förlorad arbetsförtjänst ersätts inte.
Kostnader för övernattning ersätts om ledsagaren, med hänsyn till medicinska skäl
avseende patienten, behöver övernatta eller om ledsagaren inte hinner hem samma dag.
Ersättning för resa och logi lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som del i
behandlingen. Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen
patient. Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av remitterande verksamhet. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Region Gotland.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
resa med reguljärt färdmedel.

11. Utredning vid misstanke om missbruk
Den som uppfattar att missbruk av sjukresor sker ska anmäla detta till kundtjänst vid
teknikförvaltningen som initierar utredning. Om missbruk kan fastställas kan resenären bli
ersättningsskyldig

12. Ersättningsregler - Egenavgifter
Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i nivån för högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full ersättning utgå för resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. I beräkning för högkostnadsskydd ingår både
sjukresor inom Region Gotland och i samband med riks- och regionsjukvård samt
logikostnad i de fall övernattning varit nödvändig. 1

1

Avslag enligt TN 2017-03-22, § 87
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/538
10 augusti 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om nedskrivning av bokfört värde hus 4 vid Säve
Förslag till beslut

•

Bokfört värde för hus 04 vid Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407
nedskrives med 639 533,65 kr.

•

Bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Sävegymnasiet objektsnummer
1013760407A nedskrives med 60 085,39 kr.

•

Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker på
Tekniska nämndens driftbudget verksamhet 234100 ansvar 2211.

Sammanfattning

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell
tillgång som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Tekniska nämnden
prövar årligen behovet av nedskrivningar av anläggningstillgångarna.
Tekniska nämnden bedömer att bokfört värde för hus 04 vid Sävegymnasiet kan
nedskrivas med 639 533,65 kr.
Tekniska nämnden bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid
Sävegymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens nedskrivningsförslag.
Beslutsunderlag

TN § 141, 2017-05-31
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, Eva Söderdahl
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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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-31

TN § 141

Nedskrivning bokfört värde hus 4 vid Säve

TN 2017/437
TNAU § 98

Tekniska nämndens förslag till regionstyrelsen

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde för hus 04 vid
Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407 nedskrives med 639 533,65 kr.
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde för hus 04
Trätekniska vid Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407A nedskrives med
60 085,39 kr.
Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker på
driftbudgeten verksamhet 234100 ansvar 2211.

Sammanfattning

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell
tillgång som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Teknikförvaltningen
prövar årligen behovet av nedskrivningar av anläggningstillgångarna.
Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 vid Sävegymnasiet kan
nedskrivas med 639 533,65 kr.
Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid
Sävegymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde för hus 04 vid
Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407 nedskrives med 639 533,65 kr.
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde för hus 04
Trätekniska vid Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407A nedskrives med
60 085,39 kr.
Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker på
driftbudgeten verksamhet 234100 ansvar 2211.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendenr TN 2017/437

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 mars 2017

Tekniska nämnden

Nedskrivning bokfört värde hus 04 Sävegymnasiet

Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde
för hus 04 vid Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407 nedskrives
med 639 533,65 kr .
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde
för hus 04 Trätekniska vid Sävegymnasiet objektsnummer
1013760407A nedskrives med 60 085,39 kr .
Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker
på driftbudgeten verksamhet 234100 ansvar 2211.

Bakgrund

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell tillgång som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Teknikförvaltningen prövar årligen behovet av nedskrivningar av anläggningstillgångarna.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 vid Sävegymnasiet
kan nedskrivas med 639 533,65 kr.
Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Sävegymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg

Björn Sandqvist

Teknisk direktör

Avdelningschef

E-post registrator-tn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/608
16 augusti 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Nya schablonersättningar från Migrationsverket
Förslag till beslut

•

Förslaget till fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket remitteras
till socialnämnden och överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om en ny asylersättningsförordning (2017:193) som gäller
från 1 juli 2017. Förändringarna gäller i huvudsak ersättningarna för
ensamkommande barn men även utbildning, betydande extraordinära kostnader samt
vissa andra kostnader. Ersättningarna utgörs nu i större utsträckning av schabloner.
Då schablonersättningarna avser insatser som tillhandahålls av flera nämnder krävs
beslut om hur ersättningarna ska fördelas mellan nämnderna.
De förändrade ersättningar där beslut behöver tas är:
•

årlig ersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn
o förslag: ersättningen tillfaller socialnämnden

•

ersättning för anvisade asylsökande barn – anvisningsschablon.
o förslag: ersättningen tillfaller överförmyndarnämnden med 40 000
kronor samt socialnämnden med 12 000 kronor

•

ersättning för asylsökande ensamkommande barn - dygnsschablon
o förslag: ersättningen tillfaller socialnämnden

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om fördelning av andra ersättningar grundersättning för nyanlända samt etableringsersättning. Beslutet om fördelningen
av etableringsersättningen behöver förändras inför 2018 eftersom kultur- och
fritidsnämnden upphör vid årsskiftet. Det ärendet återkommer.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/608

De ersättningar i nya förordningen som berör utbildningsområdet är desamma som
tidigare förutom att schablonbeloppen höjts något.
Den årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en
form av grundersättning som avser beredskap och kapacitet att ta emot
ensamkommande barn och bidra till att hålla en god kvalitet på mottagandet.
Ersättningen uppgår till 500 000 kronor per år samt 9 450 kronor per barn som
beräknas anvisas till kommunen. Den här ersättningen har tidigare tillfallit
socialnämnden och förslaget är att den även fortsättningsvis ska göra det.
En helt ny schablonersättning kallad anvisningsschablon, införs som avser kostnader
för god man, transport samt kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen inför
placering i lämpligt boende. Den här ersättningen uppgår till 52 000 kronor per barn.
Den betalas ut en gång och ska täcka kommunens kostnader som uppstår fram till 18
årsdagen eller att den unga beviljats uppehållstillstånd.
Denna ersättning ersätter den tidigare möjligheten att ansöka om ersättning utifrån
faktiska kostnader för framförallt överförmyndarnämnden. Regionen har idag högre
faktiska kostnader än vad som täcks av den nya schablonersättningen.
Den här nya schablonersättningen ska delas mellan socialnämnden och
överförmyndarnämnden. Grundat på uppgifter om dagens faktiska kostnader och
möjlighet att effektivisera föreslås 40 000 kronor tillfalla överförmyndarnämnden och
12 000 kronor tillfalla socialnämnden.
Dygnsschablonen på 1 350 kronor som avser mottagande och boende för
ensamkommande barn föreslås tillfalla socialnämnden. Den här ersättningen är
kraftigt sänkt jämfört med tidigare.
Ersättningen för förebyggande stödinsatser försvinner. Kostnader för den typen av
insatser anses ingå i dygnsschablonen för ensamkommande barn.
Genom att det kommer färre ensamkommande barn till Sverige just nu, blir de
ekonomiska effekterna av den nya förordningen när det gäller anvisningsschablonen
relativt begränsade för Region Gotland. Det finns just nu 95 anvisade asylsökande
ensamkommande barn på Gotland. Enligt Migrationsverkets juliprognos väntas
omkring 7 barn tas emot på Gotland fram till årsskiftet. När det gäller den sänkta
dygnsschablonen är de ekonomiska konsekvenserna större, vilket socialnämnden
framfört i andra sammanhang.
Ärendebeskrivning

Den nya asylersättningsförordningen berör ersättning för ensamkommande barn,
betydande extraordinära kostnader, utbildning, samt vissa andra kostnader.
Det tidigare systemet för ersättning till kommunerna för mottagandet av
ensamkommande barn och unga ansågs inte som ändamålsenligt utan har lett till ett
svåröverskådligt regelverk som är administrativt betungande. Ersättningarna kommer
därför i större utsträckning att utgöras av schabloner. Det innebär att ersättningen
betalas ut utan ansökan från kommunen under förutsättning att allt är rätt registrerat.
Utöver schablonersättningarna finns även ett flertal ersättningar som kommunerna
ansöker om.
Beslut behöver tas om hur schablonersättningarna ska fördelas inom Region Gotland
då ersättningarna inte automatiskt tillfaller en viss nämnd eller följer vår
organisationsstruktur.
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Den årliga ersättningen för mottagande asylsökande ensamkommande barn
kommer att bestå av en fast och en rörlig del. Ersättningen avser beredskap och
kapacitet för att ta emot ensamkommande barn och bidra till att hålla en god kvalitet
på mottagandet. Den fasta delen är ett belopp på 500 000 kronor som tidigare
betalades ut till de kommuner som hade en överenskommelse med Migrationsverket
om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Från och med 1 juli betalas
summan ut till alla kommuner oavsett om de har en överenskommelse eller inte. Den
rörliga delen betalas ut för det antal barn som kommunen beräknas ta emot under
innevarande kalenderår. Antalet barn beräknas på kommunens fastställda andel av
det uppskattade nationella behovet. Ersättningen är 9 450 kronor per barn. Gotlands
andel är 5,68 promille och enligt Migrationsverkets senaste prognos innebär det att
cirka 10 barn förväntas anvisas till Gotland under 2017.
Den rörliga delen ersätter den tidigare ersättningen för boendeplatser som inte var
belagda.
Den här ersättningen tillfaller idag socialnämnden och förslaget är att den även fortsättningsvis ska
göra det.
Ersättning för anvisade asylsökande barn - anvisningsschablon är en ny
schablonersättning som ska täcka kostnader som transport till anvisad kommun, god
man samt kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen. Kostnader förknippade
med god man fick en kommun tidigare ansöka om utifrån faktiska utgifter i varje
kommun. Ersättningen för utredningar var tidigare en annan schablonersättning
som uppgick till 39 000 kronor för utredning för placering i familjehem och 31 000
för placering i stödboende eller HVB.
Den nya ersättningen uppgår till 52 000 kronor och betalas ut i samband med
mottagandet vid ett tillfälle per barn och kommun.
Kostnaderna för god man betalas ju idag av överförmyndarnämnden och kostnader
för utredningar av socialnämnden. De faktiska kostnaderna är högre än vad den här
nya schablonersättningen är. Kostnaden för överförmyndarnämnden per barn för
god man och där tillhörande kostnader som exempelvis resor till och från
Migrationsverket är cirka 25 000 kronor per år. I snitt har ett barn en god man i två
år vilket innebär att den totala kostnaden är cirka 50 000 kronor.
Generellt görs alltid två utredningar per barn, ibland fler. Den totala kostnaden per
utredning är cirka 11 000 enligt sammanställningen som görs i samband med
Kostnad per brukare.
Förslaget är att den nya schablonersättningen fördelas med 40 000 kronor till
överförmyndarnämnden och 12 000 kronor till socialnämnden.
Ersättning för ensamkommande barn - dygnsschablon betalas från och med 1
juli ut med 1 350 kronor per dygn för barn under 18 år och 750 kronor per dygn för
de unga som kommunen ansvarar för som är över 18 år men som inte fyllt 21 och
som fortfarande studerar. Ersättningen ska täcka kommunens kostnader för
mottagandet av ensamkommande barn oavsett boendeform. (Särskilda regler finns
för LVU placeringar)
Tidigare uppgick den här ersättningen till 1 900 kronor per dygn för varje plats som
var belagd enligt kommunens överenskommelse med Migrationsverket.
Dygnsersättningen föreslås tillfalla socialnämnden eftersom det är den nämnd som är ansvarig för
mottagandet och boendet.
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Den årliga ersättningen för förebyggande stödinsatser enligt socialtjänstlagen
försvinner helt. Sista utbetalningen gjordes i maj 2017 och Region Gotland fick då
297 129 kronor. Regeringens avsikt är att den typen av insatser ska
rymmas inom ramen för dygnsschablonerna för ensamkommande barn.
Bedömning

Regeringens intention om att förenkla hanteringen och ersättningarna till
kommunerna är i grunden bra. Men med en ökad schablonisering uppstår alltid
situationer och fall där verksamhet riskerar att tappa sin finansiering.
Den ersättning som ska täcka kostnader för god man och utredningar enligt
socialtjänstlagen är svår att bedöma hur den ska hanteras. Bedömningen från
ansvariga förvaltningar är att ersättningen inte kommer att täcka de faktiska
kostnaderna utifrån dagens regelverk. Enligt regeringen ger den här schablonen
kommunen ökad flexibilitet i hur medlen ska prioriteras och användas inom
kommunen. Man har dock inte i någon större utsträckning förändrat kraven på
utredning och tillhandahållande av god man. Vilket gör att kommunerna i praktiken
inte har så stora valmöjligheter eftersom verksamheten ska upprätthållas och
finansieras.
Eftersom de faktiska kostnaderna överstiger ersättningen från Migrationsverket krävs
en effektivisering, omprioritering eller förändrade regelverk för att finansiera
verksamheterna framöver. Möjligheten att sänka arvodena till god man behöver
undersökas samt möjlighet att effektivisera utredningsarbetet.
Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt under året, det finns just nu
(20170801) 95 barn inskrivna hos Migrationsverket och enligt den senaste prognosen
från juli 2017 förväntas ytterligare 7 barn komma till Gotland fram till årsskiftet. Det
här gör att de ekonomiska konsekvenserna av en den sänkta ersättningen blir relativt
begränsade just nu. Men det kan ju förändras.
Konsekvenser av att ersättningen per dygn för ensamkommande barn sänks, har
berörts i andra sammanhang och är fortfarande aktuellt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
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Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Prisförändringar regionstyrelseförvaltningen - strategisk plan
och budget 2018-2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Prisförändringar för regionstyrelsens resultatenheter godkännes enligt upprättat
förslag

Sammanfattning

Priserna för regionstyrelsens resultatenheter föreslås totalt sänkas med 10 976 tkr. I
beloppet har hanterats 2017 års avkastningskrav, budgetförutsättningarna 2018 samt
anpassningar till ny finansieringsmodell.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen ska enligt anvisningarna för strategisk plan och budget
redovisa och motivera förslag till förändring av resultatenheternas interna priser för
2018. Underlaget ska innehålla förslag till prisförändring fördelat på olika tjänster samt
hur respektive nämnd påverkas i form av ramförändring. Utifrån fullmäktiges
budgetbeslut i juni kring resultatenheternas förutsättningar och nu givna hyresjusteringar
är det först nu möjligt att göra ett samlat prisförändringsunderlag. Detta underlag ger i
sin tur förutsättningar för ett justerat rambeslut.
Bedömning

I samband med bildandet av regionstyrelseförvaltningen togs beslut om att minimera
köp/säljförfarandet. Till budget 2017 förändrades finansieringsmodellen för vissa av
förvaltningens verksamheter från köp/sälj till anslagsfinansiering. I och med detta
gjordes ombudgeteringar från nämnderna till regionstyrelsen. För att tidsmässig klara
övergången gjordes då inga prisjusteringar för resultatenheter. Som en följ av detta
beslut kvarstår ett antal åtgärder från budget 2017.
Anpassa prisnivån utifrån ny finansieringsmodell

I resultatenheternas priser finns fortfarande kostnader för de delar av administration
och systemdrift som i samband med bildandet av regionstyrelseförvaltningen
övergick till anslagsfinansiering. För att slutföra övergången ska priserna sänkas med
1 287 tkr och regionstyrelseförvaltningens budgetram förstärkas med motsvarande
belopp.
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Utifrån uppdraget att minimera köp/sälj och renodla modellen föreslås dessutom att
resultatenheternas prissättning framöver endast utgår från verksamhetens direkta
kostnader och verksamhetsledning. I resultatenheternas prissättning idag ingår
kostnader motsvarande 7 758 tkr för förvaltningens ledning och stab mm. Dessa
kostnader föreslås nu utgå ur prissättningen. För att genomföra detta ska priserna
sänkas och regionstyrelseförvaltningens budgetram förstärkas med motsvarande
belopp.
Hantering av avkastningskrav från 2017

I stället för att justera priserna 2017 erhöll förvaltningen ett avkastningskrav på
10 035 tkr. Avkastningskravet är en nettoeffekt av förstärkningar och besparingar.
Då bland annat stora delar av IT-verksamheten senare beslutades ingå i anslagsdelen
ska 5 295 tkr, av avkastningskravet i stället hanteras som en ramjustering för
regionstyrelseförvaltningen.
Kvarstående del 4 740 tkr ska hanteras som prissänkning av resultatenheternas
tjänster.
Prisjusteringar budgetbeslut 2018

I budget 2018 fattade fullmäktige beslut om resultatenheternas budgetförutsättningar
som nu ska hanteras i prissättningen. Regionstyrelseförvaltningens resultatenheter
fick ett totalt tillskott på 7 190 tkr för löneökningar och ökade kostnader i
måltidsverksamheten samt borttagande av ett tillfälligt sparbeting rörande PC-som
tjänst. Samtidigt har nämnden riktat 3 000 tkr av förvaltningens totala sparbeting till
resultatenheterna. Nettoeffekten innebär en prishöjning med 4 190 tkr.
Till detta tillkommer effekten av hyressänkningen som för resultatenheternas del är
1 381 tkr i lägre kostnad vilket ska resulterar i en prissänkning.
Den samlade nettoeffekten 2018 blir en prishöjning med 2 809 tkr.
Samlad effekt att hantera i budget 2018

Sammanfattningsvis innebär förändringarna att förvaltningens resultatenheter ska
sänka sina priser med 10 976 tkr.
Tabell 1. Beräkning av prisförändring (tkr)
Anpassning till ny finansieringsmodell

-1 287

Förändring modell OH och gemensamma kostnader

-7 758

Hantering av avkastningskrav från 2017

-4 740

Prisjusteringar budgetbeslut 2018
Total

2 809
-10 976

Prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd

Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår
respektive nämnds totala prisförändring enligt nedanstående tabell. Som en hjälp till
nämnderna i deras fortsatta arbete med detaljbudget finns mer detaljerat material att
tillgå. I bilaga beskrivs mer i detalj vad prisjusteringen består av och hur
kostnadssänkningar genomförts.
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Tabell 2. Prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)
Tjänsteområde

POL*

TN

MHN

KFN

BUN

GVN

SON

HSN

RS

TOT

/BN

Vaktmästeri
Fordonstjänster

-49

-44

-11

-12

-4

-31

-613

-103

-867

-853

-138

-40

-97

-60

-2 810

-292

-297

-4 587

-185

-193

-9

-2

-3

-24

-6

-87

-203

-51

-385

-680

-556

-2

-1 246

Transporttjänster

-8

Varuförsörjning
Hjälpmedel

-8

Städtjänster

-77

-51

-33

-263

-58

-51

-153

-119

-805

Möbelhantering
Visborg

-25

-23

-5

-6

-2

-16

-6

-55

-138

-751

-145

-1 037

-361

-1 169

-275

-4 712

-2 184

Kanslitjänster

-396

-65

Måltidstjänster

Summa

-396

-1 013

-258

-157

-461
-2 294
-812

-10 976

*varav ÖFN -245 tkr och PAN -151 tkr

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 87 2017-06-19
Anvisning för strategisk plan och budget 2018-2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Karolina Samuelsson
Förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen – ekonomi
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Underlag till prisjustering i budget 2018
Krav på kostnadssänkningar inom regionstyrelseförvaltningen

Beräkningarna bygger på hur kravet på kostnadssänkningar har hanterats inom
regionstyrelseförvaltningen. Enligt budgetbeslutet inför 2017 beslutades om en total
kostnadssänkning om 53 mnkr. Till detta tillkom en tillfällig besparing för PC-som
tjänst om 2,5 mnkr. Fördelning per år är 29,5 mnkr 2017, 17 mnkr 2018 och 9 mnkr
2019. I samband med bildandet av den nya förvaltningen gjordes följande inriktning
på kostnadssänkning uppdelat på anslagverksamhet och resultatenheter:

Summa

Gemensamt

Försörjning

Måltid

Kvalitet och
digitalisering
Regional
utveckling

Kommunikation

Anslag

HR

Ekonomi

Besparingskrav per avdelning 2017-2019 (mnkr)

Kostnadssänkning 2017

2,0 4,8 0,0

1,3

1,3

5,8

15,2

Kostnadssänkning 2018

3,0 1,0 1,0

4,0

1,5

3,5

14,0

Kostnadssänkning 2019
1,0 1,0 1,0
Summa anslagsverksamhet 6,0 6,8 2,0

2,0
7,3

1,0
3,8

1,0
10,3

7,0
36,2

0,5

14,3
0,5
2,0
16,8
53,0

Resultatenheter
Kostnadssänkning 2017
Kostnadssänkning 2018
Kostnadssänkning 2019
Summa resultatenheter
SUMMA totalt

8,5
-2,5

6,0 6,8 2,0

6,0
13,3

3,8

1,0
1,0
1,0
3,0
3,0

4,3
2,0
1,0
7,3
7,3

0,5
10,8
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Hantering av 2017 och 2018 års kostnadssänkning

I budgetarbetet 2017 hanterades 15,2 mnkr av besparingen som ramsänkning i
anslagsfinansierad verksamhet. Ramen för regionstyrelseförvaltningen fastställdes till
240,7 mnkr. Regionstyrelsens avkastningskrav fastställdes samtidigt till 10,0 mnkr (RS
2016/401). Avkastningskravet är ett nettobelopp bestående av besparing på 14,3
mnkr samt tillskott om 4,3 mnkr för löneökningar mm för resultatenheter.
Avkastningskravet har sin bakgrund i att beslut fattades om att inte reglera priserna i
budget 2017. För att hantera avkastningskravet genomfördes kostnadssänkningar
inom resultatenheterna IT, måltid och försörjning.
I budgetarbetet inför 2018 har hänsyn tagits till att IT-verksamheten i stora delar
övergick till anslagsfinansiering och att den tillfälliga besparingen om 2,5 mnkr inom
PC-som tjänst upphör. Kvarvarande besparing 6,0 mnkr, som är upptagen för
resultatenheter under kvalitet & digitalisering och det gemensamma betinget på 0,5
mnkr, flyttas därför till anslag och förvaltningens budgetram ska justeras ned med
motsvarande belopp. Det som nu föreslås justeras i priserna är besparingar för
måltid, försörjning och kanslitjänster. Kanslitjänsterna justeras enbart för
kvarvarande effekter av ny finansieringsmodell och andra justeringar.
Prisjustering per tjänsteområde 2017-2018 (mnkr)

(tkr)

Måltid

Hantering av
avkastningskrav 2017
Besparing
Tillskott enligt budgetbeslut*
Delsumma

Försörjning

-1 000
+2 039
+1 039

-4 300
+987
-3 313

+34
+34

Prisjusteringar budgetbeslut
2018
Besparing
Tillskott enligt budgetbeslut**
Justering hyra
Delsumma

-1 000
+2 569
-1 011
+558

-2 000
+ 2 021
-335
-314

+100
-35
+65

-3 891

-4 594

-560

-2 294

-8 221

-461

Anpassning
finansieringsmodell
Summa totalt

Kanslitjänster

PC-som
tjänst

Summa

-2 500

-7 800
+3 060
-4 740

*2017: Löneökningar 2 426, justering kapitalkostnader -296, särskilda satsningar måltid 2 100, justering hyra -1 170
**2018: Löneökningar 3 500, särskilda satsningar måltid 1 190, återförd tillfällig besparing PC-som tjänst 2 500

-2 500

+2 500
+2 500

- 500
+4 690
-1 381
+2 809
-9 045

0

-10 976

Av det totala kostnadssänkningskravet på 53 mnkr ska totalt 44 mnkr vara
effektuerade i budget 2018. Av dessa har 8,3 mnkr hanterats i resultatenheterna.
Enligt plan återstår 2,0 mnkr för resultatenheterna till 2019. Måltidsavdelningen har
hittills sänkt kostnaderna med 2,0 mnkr och försörjningen med 6,3 mnkr.
Genomförda besparingar - resultatenheter

Måltidsavdelningen har löst kostnadssänkningarna genom bemanningsplanering,
översyn av flöden och processer i köken samt utveckling av processer för
livsmedelsanskaffning och menyplanering. Även transporterna har setts över.
Kostnadssänkningen har således inriktats på inre effektivitet i måltidsverksamheten.
Försörjningsavdelningen har löst en stor del av kostnadssänkning i fordonstjänsten.
Här handlar det om sänkta räntenivåer, justerade servicekostnader och prisjustering
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till följd av beräknad vinst vid försäljning. I städtjänsten har chefsområdena setts
över och en chefstjänst har tagits bort. Vidare har servicenivåer och schemaläggning
sett över vilket har lett till effektivare personalplanering. Utöver detta har en
sortimentöversyn skett inom varuförsörjningen och bemanningen på vaktmästeriet
minskats.
Med den föreslagna prisjusteringen uppnås rättvisande prissättning, utan
avkastningskrav. Justeringen innebär ett nollsummespel för förvaltningarna då priset
sänks och ramarna minskas i motsvarande grad. Inom regionstyrelseförvaltningen
uppnås en renodling och tydlighet i finansieringsmodellen, vilket kommer underlätta
budgetprocessen kommande år.
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas budgetramar justeras enligt förslag

Sammanfattning

I regionfullmäktiges beslut om budget 2018 kvarstår ett antal poster där
regionstyrelseförvaltningen skulle återkomma med förslag till fördelning och
därmed justering av nämndernas budgetramar. Det som återstår är fördelning av
personalkostnadskompensation, sänkt internhyra samt förändring av vissa interna
priser på regionstyrelseförvaltningen.
I samband med budgetbeslutet gavs också regionstyrelseförvaltningen ett särskilt
uppdrag att återkomma med förslag på hur ökat löneutrymme ska fördelas. Det
beslutade löneutrymmet på sammanlagt 100 mnkr fördelas genom en generell
uppräkning samt en del som grundar sig på satsningar på jämställdhet och
bristyrken.
Förslag finns framtaget om hur nämndernas ramar ska justeras för samtliga
återstående poster. (- betyder lägre ram, + betyder högre ram)
Nämnd/styrelse
Regionstyrelsen

Personalkostnads
kompensation

Internhyra

Internpriser
RSF

-1 494

-812

4 154

-1 381*

Regionstyrelsen/resultatenheter*
Tekniska nämnden/teknikförvaltningen

1 801

-972

-1 013

939

-298

0

Byggnadsnämnden

1 112

-265

-155

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1 014

-177

-103

Kultur- och fritidsnämnden

1 459

-2 460

-157

25 159

-9 706

-1 169

Tekniska
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

5 851

-4 335

-275

Socialnämnden

28 727

-6 804

-4 712

Hälso- och sjukvårdsnämnden

29 584

-8 064

-2 184

200

-44

-396

100 000

-36 000

-10 976

Politikerorganisationen
Summa
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* Den sänkta hyran medför sänkta interna priserna. Budgetmässigt görs justeringen i samband med
sänkningen av de interna priserna.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget 2018-2020 den 19 juni
2017 §87. Efter beslutet kvarstår ett antal poster där beslut är taget på övergripande
nivå men där regionstyrelseförvaltningen skulle återkomma med förslag till
fördelning och därmed hur nämndernas budgetramar ska justeras.
Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att till regionstyrelsen i september
föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och
behålla-perspektivet. (RS§132, 2017-05-30)
I denna tjänsteskrivelse redovisas det uppdraget.
Förutom fördelning av personalkostnadsbudgeten återstår ramjusteringar till följd
av sänkning av internhyra samt förändring av interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning
Personalkostnadskompensation

I 2018 års budget har en personalkostnadskompensation på 100 mnkr beslutas.
78 mnkr föreslås till generell personalkostnadsuppräkning och 22 mnkr för satsning
på jämställdhet och bristyrken.
I regionens treåriga ”Handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för
jämställda löner”, ligger en satsning på 10 mnkr årligen för jämställda löner samt 3
mnkr årligen för satsningar på bristyrken. I budget 2018 föreslås därmed utöver
denna planerade satsning på jämställdhet och bristyrken, ytterligare 9 mkr avsättas
för att långsiktigt arbeta med löneutvecklingen.
Inom samtliga förvaltningar finns behov av att göra riktade satsningar till ett antal
yrkesgrupper. Grupperna som föreslås motiveras utifrån jämställdhet och/eller som
bristyrke. De stora grupper som identifierats av förvaltningarna är bland annat
sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och
handläggarfunktioner.
För att kunna rikta de särskilda medlen till rätt grupper utifrån perspektivet
jämställdhet och för att lyckas behålla och rekrytera medarbetare behöver
förvaltningarna göra nya analyser och ställningstaganden när löneöversyn 2017 är
helt avslutad och lönekartläggningen genomförd.
Löneöversyn har genomförts under våren och sommaren med samtliga fack utom
Läkarförbundet där översyn sker under hösten. Jämställdhetssatsningar har gjorts
på kvinnodominerade yrkesgrupper samt även satsningar på bristyrken.
Satsningarna har varit nödvändiga för att kunna konkurrera med övriga landet vad
gäller lönenivåer och för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Utfallet för
de prioriterade grupperna har i snitt legat på 3,5 procent.
Inför 2018 års löneöversyn finns i Kommunals avtal ett garanterat utfall på cirka 2,3
procent och Läkarförbundet har i sitt avtal ett garanterat utfall på 2,0 procent.
Övriga fack har sifferlösa avtal som gäller 2018. Lärarfacken ska träffa ett nytt avtal
från 2018.
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För att arbeta med lönestrukturen inom förvaltningen utifrån jämställdhet,
bristyrken och behålla-perspektivet föreslås respektive nämnd använda
nedanstående personalkostnadsuppräkning.
Nämnd/styrelse

Generell
kompensation,
tkr

Särskild satsning
på jämställdhet
samt bristyrken,
tkr

Summa, tkr

Regionstyrelsen

3 854

300

4 154

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

1 601

200

1 801

Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsförvaltningen

939

0

939

Byggnadsnämnden

912

200

1 112
1 014

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

614

400

1 359

100

1 459

17 855

7 304

25 159

4 355

1 496

5 851

Socialnämnden

22 727

6 000

28 727

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 584

6 000

29 584

200

0

200

78 000

22 000

100 000

Politikerorganisationen
Summa

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja
intäkterna.
Internhyror

Inom ramen för Region Gotlands treåriga besparing på sammanlagt 170 mnkr så
beslutades bland annat att 3 mnkr skulle sparas i 2018 års budget genom att sänka
internhyrorna och därmed effektivisera arbetet på
fastighetsförvaltningsavdelningen. Inför 2018 har också redovisningsprinciperna för
planerat underhåll gjorts om vilket påverkar de interna hyrorna motsvarande 33
mnkr. (RF §81 samt RF §87) De interna hyrorna ska därmed sänkas sammanlagt 36
mnkr i 2018 års budget.
Nämndernas ramar blir lägre eftersom hyrorna sänks. Se tabell.
Nämnd/styrelse
Regionstyrelsen

Ramjustering,
tkr

Justering,
tkr

-1 494

Regionstyrelsen/resultatenheter*

Summa,
tkr
-1 494

-1 381

-1 381

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen

-972

-972

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

-298

-298

Byggnadsnämnden

-265

-265

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

-177

-177

Kultur- och fritidsnämnden

-2 460

-2 460

Barn- och utbildningsnämnden

-9 706

-9 706

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-4 335

-4 335

Socialnämnden

-6 804

-6 804

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-8 064

-8 064

Politikerorganisationen
Summa

-44
-34 619

-44
-1 381

-36 000

* Den sänkta hyran medför sänkta interna priserna. Budgetmässigt görs justeringen i samband med
sänkningen av de interna priserna.

Internpriser regionstyrelseförvaltningen

Inom regionstyrelseförvaltningen finns två hela avdelningar som är resultatenheter
samt en avdelning där vissa tjänster finansieras via köp och sälj. I 2017 års budget
finns ett avkastningskrav som ligger på förvaltningen. Vid bildandet av
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förvaltningen hanterades två olika finansieringsmodeller och vissa budgetfrågor
löstes därför genom avkastningskrav. Till 2018 ska detta tas bort och de interna
priserna sänkas.
Regionfullmäktige beslutade också i 2018 års budget om tillskott till
måltidsverksamheten samt kompensation för löneökningar för resultatenheterna.
I samband med att internhyrorna sänks så medför det även ytterligare sänkning av
de interna priserna för resultatenheterna.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår även inför 2018 förändringar i de befintliga
prismodellerna. (se separat ärende)
Dessa förändringar medför sammantaget att samtliga interna priserna sänks 2018.
Förändringarna genomförs budgetmässigt genom att förändra nämndernas
budgetramar. Nettot av samtliga förändringar påverkar nämndernas ramar enligt
nedan.
Nämnd/styrelse
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Tkr
-812
-1 013
0

Byggnadsnämnden

-155

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

-103

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-157
-1 169
-275

Socialnämnden

-4 712

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-2 184

Politikerorganisationen
Summa

-396
-10 976

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen § 132 2017-05-30
Regionfullmäktige § 81 2017-06-19
Regionfullmäktige § 87 2017-06-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/598
17 augusti 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Valdistriktsindelning
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att Gotland indelas i samma
41 valdistrikt som tillämpades i valet år 2014.

Sammanfattning

Valnämnden har enligt lag gjort en översyn av indelningen i valdistrikt och föreslagit
att den indelning som tillämpades i valet 2014 behålls. Regionstyrelseförvaltning gör
ingen annan bedömning.
Ärendebeskrivning

Av 4 kap. 17 § vallagen (VL) framgår att länsstyrelsen på förslag av fullmäktige skall
besluta om regionens indelning i valdistrikt. Om det behövs får länsstyrelsen
självmant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant
beslut, skall fullmäktige få tillfälle att yttra sig. Regionen skall se över indelningen året
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas. Ett valdistrikt skall
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett
valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får
omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Av förarbetena till vallagen (prop. 2004/05:163 s. 114 och prop. 2001/02:53 s. 98)
framgår att skälen för valdistriktens storlek är en avvägning mellan valadministrativa
skäl som effektivare sammanräkningsrutiner eller kostnadsbesparingar för det fall
endast ett val genomförs och väljarnas möjligheter rösta på valdagen.
Bedömning

Valnämnden har sett över valdistrikten och föreslagit att behålla samma indelning i
valdistrikt som i senaste valet. Av utredningen i ärendet framgår att valnämnden
prövat sammanläggningar av vissa valdistrikt från 2014 men funnit att skälen emot
sådana sammanläggningar överväger.
Regionstyrelseförvaltningen gör på befintligt underlag ingen annan bedömning av
distriktsindelningen än valnämnden. Det ankommer emellertid på länsstyrelsen att
slutligt bedöma lämpligheten av de föreslagna distrikten.
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Beslutsunderlag

Valnämndens beslut den 6 juli 2017, § 6 Antal valdistrikt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Valnämnden
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Tjänsteskrivelse

Valnämnden

Ärende RS 2017/598
4 juli 2017

Jenny Melin
sekreterare

Regionstyrelsen

Valdistriktsindelning inför val 2018
Förslag till beslut

•

Valnämnden föreslår att samtliga 41 valdistrikt lämnas utan förändring sedan
föregående val (2014).

Sammanfattning

Valnämnden har till uppgift att kontrollera att valdistriktsindelningen är gjord enligt
valmyndighetens krav.
Efter kontroll inför valet 2018 har valnämnden konstaterat att det inte har skett några
större förändringar från föregående val 2014, vad gäller antal röstberättigade i
distrikten.

Ärendebeskrivning

Enligt 4 kap 17§ vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigande. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade
om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är
geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd
inom kort.
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300
röstberättigade. Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta.
Gotland hade vid valen 2014, 41 stycken valdistrikt varav 11 av dessa hamnade under
gränsen för 1000 röstberättigade.
Inför valet 2018 ser det ut på samma sätt, följande distrikt hamnar under gränsen för
1000 röstberättigade: Fårö, Slite Othem/Hellvi, Dalhem, Endre, Vänge, Kräklingbo,
Eksta, Hemse/Rone, Fardhem, Havdhem och Burgsvik.

Bedömning

En hopslagning av de mindre distrikten med närliggande distrikt skulle göra att de
hamnar precis under 2000 röstberättigade, viket är väldigt stora distrikt som inte ger
utrymme för någon större inflyttning.
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Förtidsröstningen har ökat stort under de senaste två valen och antas öka
fortsättningsvis. Arbetet med att öppna och pricka av förtidsrösterna i röstlängden
tar stor en del av tiden i vallokalerna, röstmottagarna kommer att få svårt att hinna
med sitt arbete vilket kan leda till att valresultatet dröjer.
När det gäller distriktet på Fårö, ser vi att en hopslagning med distriktet i Fårösund
skulle innebära att Fåröfärjan kan ses som ett hinder för medborgarna att ta sig till
sin vallokal, varför vi anser att Fårö förblir ett eget valdistrikt.
Valnämnden bedömer att en hopslagning av de mindre distrikten med närliggande
distrikt inte är aktuell inför valet 2018.

Beslutsunderlag

Kommunalt röstberättigade 1 mars 2017 (Valmyndigheten)
För valnämnden

Jenny Melin
sekreterare
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/335 och 2017/606
15 augusti 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Endast en valkrets på Gotland i ordinarie
val till fullmäktige 2018
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Med bifall till Sara Lidqvists och valnämndens förslag beslutar regionfullmäktige,
att Gotland från och med fullmäktigevalet år 2018 och tills annat beslutas består av
en valkrets.

Ärendet

Indelning i valkretsar beslutas av fullmäktige. Beslutet skall för att gälla fastställas av
länsstyrelsen. Region Gotland är sedan tidigare beslut indelat i tre valkretsar. För nytt
beslut om antalet valkretsar till fullmäktigevalet år 2018 krävs beslut av fullmäktige
senast den 31 oktober 2017 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Den 29 april 2016 medborgarföreslog Sara Lidqvist att låta Gotland bestå av endast
en valkrets i ordinarie val till regionfullmäktige 2018. Fullmäktige överlämnade den
20 juni 2016, § 113 medborgarförslaget till regionstyrelsen som i sin tur remitterade
förslaget till valnämnden.
Den 6 juli 2017 har valnämnden föreslagit dels, efter hörande av partierna, att
Gotland bildar en valkrets (Vn § 4), dels att medborgarförslaget anses besvarat
genom nämndens skrivelse (Vn § 5).
Regionstyresförvaltningen får tillägga följande. Oavsett om det gäller en kommun
eller ett landsting, är huvudregeln en valkrets (se 4 kap. 5 och 11 §§ VL). Tre
valkretsar är alltså ett undantag. Erfarenhetsmässigt kräver ett undantag mer
administration än att följa en huvudregel. Kraven på en rationell och ändamålsenlig
förvaltning under besparingstryck talar således också för att bifalla Sara Lidqvists och
valnämndens förslag om endast en valkrets. Indelningen bör gälla tillsvidare. För
beslut måste regionstyrelsen återlämna ärendet till fullmäktige.
Vid denna utgång saknas anledning att tynga handläggningen med att besvara
medborgarförslaget med någon annan åtgärd än att informera förslagsställaren om
fullmäktiges beslut i huvudsaken.
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Tjänsteskrivelse

Valnämnden

Ärende RS 2017/606
4 juli 2017

Jenny Melin
sekreterare

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Låta Gotland bestå av endast en valkrets i
ordinarie val till fullmäktige 2018.
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till nämndens skrivelse.

Sammanfattning

Inför de allmänna valen 2018 har vissa förändringar gjorts i vallagen. Bland annat har
primärkommunerna möjlighet att bestämma om kommunen skall indelas i en eller
flera valkretsar. Gotland har i tidigare val alltsedan storkommunen bildades varit
indelad i tre valkretsar.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har lämnats över från regionfullmäktige RF §113, RS2016/335
2016-05-03 till valnämnden den 8 juni 2017.
Förslaget går ut på att Gotland skall bilda en valkrets inför valet 2018 istället för
nuvarande uppdelningen i tre valkretsar som inte längre anses relevant enligt
förslagsställaren.
Enligt medborgarförslaget skulle en övergång till en valkrets komma att innebära att
varje röst som läggs i valet till fullmäktige på Gotland bli lika mycket värd och
därmed återspegla folkviljan på bästa sätt.

Bedömning

Valnämnden instämmer med förslagsställarens motivering och har under våren 2017
gått ut med en skrivelse till de politiska partierna som är representerade i
regionfullmäktige där de har fått möjligheten att lämna förslag till beslut inför
valnämndens ställningstagande. Av de svar som kommit in står klart att önskemålet
är att Gotland bildar en valkrets inför valet 2018.
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Medborgarförslag om att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018 (RS2016/335, 2016-05-03)
För valnämnden

Jenny Melin
sekreterare
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -05- O 3
REGION GOTLAND

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

Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i
ordinarie val til fullmäktige 201 8.

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.

Den nuvarande uppdelningen i tre valkretsar på
Gotland är inte längre relevant. Det syns tydligt i att
inget parti har haft olika valsedlar i de olika
valkretsarna till de senaste valen. En övergång till en
valkrets skulle innebära att varje röst som läggs i
valet till fullmäktige på Gotland skulle bli lika mycket
värd och därmed återspegla folkviljan på bästa sätt.
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

Q<]
Q

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

Namnteckning-—-

2016-04-29
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_
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Namnförtydligande
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*-^^____^

\
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Sara Lidavist
Adress

Toffelgränd 3
Postadress

623 51 Hemse
E-postadress

sara@lidqvist.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/335 och 2017/606
15 augusti 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Endast en valkrets på Gotland i ordinarie
val till fullmäktige 2018
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Med bifall till Sara Lidqvists och valnämndens förslag beslutar regionfullmäktige,
att Gotland från och med fullmäktigevalet år 2018 och tills annat beslutas består av
en valkrets.

Ärendet

Indelning i valkretsar beslutas av fullmäktige. Beslutet skall för att gälla fastställas av
länsstyrelsen. Region Gotland är sedan tidigare beslut indelat i tre valkretsar. För nytt
beslut om antalet valkretsar till fullmäktigevalet år 2018 krävs beslut av fullmäktige
senast den 31 oktober 2017 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Den 29 april 2016 medborgarföreslog Sara Lidqvist att låta Gotland bestå av endast
en valkrets i ordinarie val till regionfullmäktige 2018. Fullmäktige överlämnade den
20 juni 2016, § 113 medborgarförslaget till regionstyrelsen som i sin tur remitterade
förslaget till valnämnden.
Den 6 juli 2017 har valnämnden föreslagit dels, efter hörande av partierna, att
Gotland bildar en valkrets (Vn § 4), dels att medborgarförslaget anses besvarat
genom nämndens skrivelse (Vn § 5).
Regionstyresförvaltningen får tillägga följande. Oavsett om det gäller en kommun
eller ett landsting, är huvudregeln en valkrets (se 4 kap. 5 och 11 §§ VL). Tre
valkretsar är alltså ett undantag. Erfarenhetsmässigt kräver ett undantag mer
administration än att följa en huvudregel. Kraven på en rationell och ändamålsenlig
förvaltning under besparingstryck talar således också för att bifalla Sara Lidqvists och
valnämndens förslag om endast en valkrets. Indelningen bör gälla tillsvidare. För
beslut måste regionstyrelsen återlämna ärendet till fullmäktige.
Vid denna utgång saknas anledning att tynga handläggningen med att besvara
medborgarförslaget med någon annan åtgärd än att informera förslagsställaren om
fullmäktiges beslut i huvudsaken.
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Tjänsteskrivelse

Valnämnden

Ärende RS 2017/606
4 juli 2017

Jenny Melin
sekreterare

Regionstyrelsen

Ändring av valkrets inför valet 2018
Förslag till beslut

•

Valnämnden föreslår att Gotland bildar en valkrets inför valet 2018

Sammanfattning

Inför de allmänna valen 2018 har vissa förändringar gjorts i vallagen. Bland annat har
primärkommunerna möjlighet att bestämma om kommunen skall indelas i en eller
flera valkretsar. Gotland har i tidigare val alltsedan storkommunen bildades varit
indelad i tre valkretsar.
Valnämnden har av regionfullmäktiges presidium fått i uppdrag att förbereda frågan
inför regionfullmäktiges beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt 4 kap 11§ vallagen är kommunen en enda valkrets vid val till
kommunfullmäktige, om inte något annat följer av 12§.
Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas
in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har
rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det, enligt 4 kap
12§ i den nya vallagen.
Indelningen i valkretsar skall beslutas av kommunfullmäktige senast 31/10 året före
det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången enligt 4 kap 13§.
En skrivelse har gått ut till de politiska partierna som är representerade i
regionfullmäktige där de har fått möjligheten att lämna förslag till beslut inför
valnämndens ställningstagande.

Bedömning

Valnämnden bedömer efter att ha sett partiernas önskemål i frågan, att Gotland skall
bilda en valkrets inför valet 2018.
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Beslutsunderlag
Inkomna svar från partier på skrivelse angående valkretsindelning
För valnämnden

Jenny Melin
sekreterare
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Mats Jansson

Regionstyrelsen

Cruise Gotland 3.0 - Ansökan om medel Hållbara Gotland
Förslag till beslut

1. Gotlands Besöksnäring AB (svb) org.nr. 559004-3559 beviljas 1 576 000
kronor i finansiellt stöd till projektet ” Gotland Cruise Network 3.0”. Totalt
finansieras projektet med 34 procent av projektets faktiska kostnader ur
anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder (1:1).
2. Beslutet avser perioden 2017-02-01 -- 2019-10-31. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2019-12-31.

Sammanfattning

Utifrån avsaknad av samsyn och aktiv samverkan inom näringslivet på Gotland kring
vad som krävs för att bli en hållbar och väl fungerande kryssningsdestination har
Gotlands Besöksnäring, Region Gotland, hamnoperatören CMP – Copenhagen
Malmö Port och Inspiration Gotland bildat ett gemensamt nätverk för att i
projektform bygga upp nödvändig övergripande verksamhet.
Syftet med projektet är att säkerställa ett brett utbud av upplevelser för
internationella dagsbesökare samt att professionalisera den gotländska
besöksnäringen gentemot internationella marknader.
Målen under projekttiden omfattar att uppnå samsyn och förståelse mellan aktörerna
för att se till att dessa gör insatser dom leder till ökad konkurrenskraft. Att inta
positionen som en hållbar, attraktiv och väl fungerande kryssningsdestination i
Östersjön. Detta innefattar näringslivet, ideella sektorn, civilsamhället, offentliga
organisationer och akademi. Att skapa ett fungerande kryssningsnätverk med
medlemmar som har fått en större kunskap om internationella marknader och
kryssningsindustri.
De långsiktiga effekterna efter projekttiden man kan se är en ökad omsättning och
ökat antal anställda hos de medverkande företagen, ett ökat antal strategiska
samarbeten företagen emellan samt att fler företag arbetar med internationella
marknader och näring är mer exportmogen.
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Bakgrund

Kryssningar är den snabbast växande delen av turism i hela världen. 60-talet rederier
trafikerar världshaven med i dagsläget ca 300 fartyg, ett antal som genom
nyproduktion ökar från år till år.
Gotland har arbetat med kryssningsindustrin i många år. I takt med att fartygen har
blivit större kan endast en mindre del av flottan lägga till vid kaj i Visby hamn. För
att möjliggöra anlöp till kaj byggs en ny kryssningskaj i södra Visby. Regionen
finansierar och bygger nu kajen som, när den är klar 2018, enligt avtalet kommer att
hyras ut till CMP. Vid den nya kajen kommer två fartyg på 340 m vardera att kunna
ligga samtidigt, vilket innebär högst 6 000 passagerare åt gången. Fartygen ligger vid
kaj mellan 8 och 11 timmar vilket ger goda möjligheter till utflykter och upplevelser
över hela Gotland.
Genom de nya förutsättningar som kommer att gälla för kryssningsturismen till
Gotland uppstår en trappstegseffekt där fler aktörer och företag måste nå en ökad
förståelse för kryssningsindustrin och dess kommersiella mekanismer.
Kryssningsrederierna och passagerarna efterfrågar ett paketerat utbud som kan köpas
ombord inför anlöpet. Många av passagerarna kommer också att själva att promenera
in till och runt i Visby för att ta del av det utbud som finns.
Inom handel och besöksnäring finns stora förväntningar på att gästerna ska köpa
produkter och tjänster under sin vistelse. En studie som Gotland Handel beställde
2015 visade att det inte finns någon beredskap att ta emot den ökade strömmen av
kryssningsresenärer – vad avser produkt- och tjänsteutbud, exportmognad samt
värdskap.
Inom besöksnäringen saknas samsyn kring vad som krävs för att utvecklas till att bli
en hållbar, attraktiv och väl fungerande kryssningsdestination i framtiden. Gotlands
Besöksnäring är näringslivets intresseorganisation som har medlemmarnas uppdrag
att samordna och företräda besöksnäringens intressen. Tillsammans med Region
Gotland, hamnoperatören CMP – Copenhagen Malmö Port och Inspiration Gotland
har Gotlands Förenade Besöksnäring bildat ett gemensamt nätverk för att i
projektform bygga upp nödvändig övergripande verksamhet
Syfte

Projektets övergripande syfte är att bygga en starkare besöksnäring samt etablera ett
starkare samarbete mellan företagen på ön samt med den externa reseindustrin
internationellt.
Projektet ska öka företagens kunskap kring marknadens efterfrågan samt produktoch tjänsteutveckling för internationella dagsbesökare. Detta ske ge företagaren
verktyg till att kunna skapa relevanta produkter och tjänster för att kunna vara
konkurrenskraftig på denna marknad.
Projektet syftar även till att öka kunskapen om kryssningsindustrin och dess
kommersiella mekanismer. Utveckling av system kunskapsinhämtning och
marknadskommunikation går hand i hand och ska byggas upp i samverkan mellan de
olika aktörerna.
Mål

De långsiktiga effekterna efter projekttiden omfattar
- ökad omsättning och ökat antal anställda hos de medverkande företagen
- ett ökat antal strategiska samarbeten företagen emellan
- fler företag arbetar med internationella marknader och näring är mer exportmogen
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- fortsatt aktiv produktutveckling och ett större produktutbud som säljs till fler
kundsegment utöver kryssningssegmentet
Genomförande

Arbetssättet inom kryssningsnätverket kommer att vara större nätverksträffar som
arrangeras för medlemmarna kontinuerligt med olika teman och inriktningar.
Man kommer även att arrangera mindre arbetsmöten med jämna mellanrum utifrån
ett antal teman som man har identifierat som prioriterade. Exempel på dessa är
infrastruktur, guideutveckling, produktutveckling, marknadsföring etc.
Styrgruppen har på en övergripande nivå uppdraget att driva GCN framåt utifrån
den vision och de mål man gemensamt har satt upp inom nätverket. huvudområdena.
Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader

Lokal
Köp av tjänst
Personal
Investeringar
Övrigt
Resor
Intäkter
Summa kostnader

2017

2018

2019

Totalt

3 000
615 000
784 000

3 000
715 000
1 056 000

3 000
715 000
968 000

80 000
-150 000

80 000
-150 000

80 000
-150 000

9 000
2 045 000
2 808 000
0
0
240 000
-450 000

1 332 000

1 704 000

1 616 000

4 652 000

250 000

250 000

250 000

750 000

250 000

250 000

250 000

750 000

416 000

602 000

558 000

1 576 000

416 000

602 000

558 000

1 576 000

1 332 000

1 704 000

1 616 000

4 652 000

Finansiering

Copenhagen Malmö Port
Region Gotland
Näringslivsanslag
Region Gotland Hållbara
Gotland
Tillväxtverket Hållbara Gotland
Summa finansiering

.
Bedömning

Projektets övergripande syfte är att bygga en starkare besöksnäring samt etablera ett
starkare samarbete mellan företagen på ön samt med den externa reseindustrin
internationellt.
Projektet ska öka företagens kunskap kring marknadens efterfrågan samt produktoch tjänsteutveckling för internationella dagsbesökare. Detta ske ge företagaren
verktyg till att kunna skapa relevanta produkter och tjänster för att kunna vara
konkurrenskraftig på denna marknad.
Projektet syftar även till att öka kunskapen om kryssningsindustrin och dess
kommersiella mekanismer. Utveckling av system kunskapsinhämtning och
marknadskommunikation går hand i hand och ska byggas upp i samverkan mellan de
olika aktörerna.
Projektet kommer att bygga upp verksamheten i Gotland Cruise Network som efter
projektet övergår i kontinuerlig verksamhet.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är en viktig bricka i arbetet med att på
ett hållbart sätt utvidga näringslivets verksamhet kopplat till kryssningsturism. Detta
är ett prioriterat område inom Tillväxtprogrammet
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att bevilja finansiering av
projektet.
Beslutsunderlag

Ansökan från Gotlands Besöksnäring AB (SVB) 2017-06-29.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands Besöksnäring AB (SVB)
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Ärende
Ärende-ID: 00198436
Web-ID: SHS-1000010267
Status: Bered ärendebeslut
Sekretess: Nej
Hanteras nu av: Monika Kväl
Ärendeansvarig: Monika Kväl
Beredande org: TIllväxtverket
Beslutande org: TIllväxtverket
Utbetalande org: TIllväxtverket
Ankomstdatum: 2017-01-13
Reg.datum: 2017-01-13
Avslutsdatum:
Dossienr: 3.1.2
Diarienr: Tillvaxtverket-2017-000048
Ärendemening: Webbansökan: Cruise Gotland 3.0
Ärendesamband:
Stödtyp: Projektmedel//HG Besök och Kultur
Åtgärd: HG Besök och Kultur
Förordning:
Anvisning:
Föreskrift:
Projektnamn: Cruise Gotland 3.0
Stödområde: ALLA
Transportår:
Period:
Ny sökande: Nej
Specialgranskas: Nej
Senast uppdaterat: 2017-06-02

Bransch:
Budgetår 1: 2017
Utbetalningsprognos: Automatisk prognos

Ärendebeslut 1
Beslutsförslag
Ärendebeslut:
Beslutsdatum:
Datum för projektstart: 2017-01-01
Datum för projektavslut: 2019-12-31
Sökt belopp: 1 461 000 kr
Godkänt belopp: 1 461 000 kr
Godkända totala kostnader: 3 657 000 kr
Stödandel av totala kostnaden: 39,95%
Godkända faktiska kostnader: 3 657 000 kr
Stödandel av faktiska kostnaden: 39,95%
Beslut - klassning:
Kommentar:

Beslutsmotivering:

Särskilda villkor:

Ämnesklassificering:
Regionalt tillväxtprogram:
Om Ja, ange RTP-program:
Pressmeddelande/Sammanfattning:

Allmänt
Projekttyp: Regionala projekt
Ärendereferens:
Geografiskt område - Län: [09]

Geografiskt område - Kommun: [0980]
Projektbeskrivning: Utifrån avsaknad av samsyn och aktiv samverkan inom näringslivet på Gotland kring vad
som krävs för att bli en hållbar och väl fungerande kryssningsdestination, har Gotlands Besöksnäring, Region
Gotland, hamnoperatören CMP ¿ Copenhagen Malmö Port och Inspiration Gotland bildat ett gemensamt nätverk
för att i projektform bygga upp nödvändig övergripande verksamhet.
Syftet med projektet är att säkerställa ett brett utbud av upplevelser för internationella dagsbesökare samt att
professionalisera den gotländska besöksnäringen gentemot internationella marknader.
Målen under projekttiden omfattar att uppnå samsyn och förståelse mellan aktörerna för att se till att dessa gör
insatser som leder till ökad konkurrenskraft.
Att inta positionen som en hållbar, attraktiv och väl fungerande kryssningsdestination i Östersjön. Detta
innefattar näringslivet, ideella sektorn, civilsamhället, offentliga organisationer och akademi. Att skapa ett
fungerande kryssningsnätverk med medlemmar som har fått en större kunskap om internationella marknader
och kryssningsindustrin.
De långsiktiga effekterna efter projekttiden man kan se är en ökad omsättning och ökat antal anställda hos de
medverkande företagen, ett ökat antal strategiska samarbeten företagen emellan samt att fler företag arbetar
med internationella marknader och näring är mer exportmogen

Bakgrund:
Kryssningar är den snabbast växande delen av turism i hela världen. 60-talet rederier trafikerar världshaven med
i dagsläget ca 300 fartyg, ett antal som genom nyproduktion ökar från år till år.
Gotland har arbetat med kryssningsindustrin i många år. I takt med att fartygen har blivit större kan endast en
mindre del av flottan lägga till vid kaj i Visby hamn. För att möjliggöra anlöp till kaj byggs en ny kryssningskaj i
södra Visby. Regionen finansierar och bygger nu kajen som, när den är klar 2018, enligt avtalet kommer att
hyras ut till CMP. Vid den nya kajen kommer två fartyg på 340 m vardera att kunna ligga samtidigt, vilket
innebär högst
6 000 passagerare åt gången. Fartygen ligger vid kaj mellan 8 och 11 timmar vilket ger goda möjligheter till
utflykter och upplevelser över hela Gotland.
Genom de nya förutsättningar som kommer att gälla för kryssningsturismen till Gotland uppstår en
trappstegseffekt där fler aktörer och företag måste nå en ökad förståelse för hur denna marknad fungerar.
Kryssningsrederierna och passagerarna efterfrågar ett paketerat utbud som kan köpas ombord inför anlöpet.
Många av passagerarna kommer också att själva att promenera in till och runt i Visby för att ta del av det utbud
som finns.
Inom handel och besöksnäring finns stora förväntningar på att gästerna ska köpa produkter och tjänster under
sin vistelse. En studie som Gotland Handel beställde 2015 visade att det inte finns någon beredskap att ta emot
den ökade strömmen av kryssningsresenärer ¿ vad avser produkt- och tjänsteutbud, exportmognad och
värdskap.
Inom besöksnäringen saknas samsyn kring vad som krävs för att utvecklas till att bli en hållbar, attraktiv och väl
fungerande kryssningsdestination i framtiden. Gotlands Besöksnäring är näringslivets intresse-organisation som
har medlemmarnas uppdrag att samordna och företräda besöksnäringens intressen. Tillsammans med Region
Gotland, hamnoperatören CMP ¿ Copenhagen Malmö Port och Inspiration Gotland har Gotlands Förenade
Besöksnäring bildat ett gemensamt nätverk för att i projektform bygga upp nödvändig övergripande verksamhet.

Syfte:
Projektets övergripande syfte är att bygga en starkare besöksnäring samt etablera ett starkare samarbete mellan
företagen på ön samt med den externa reseindustrin internationellt. Projektet ska öka företagens kunskap kring
marknadens efterfrågan samt produkt- och tjänsteutveckling för internationella dagsbesökare. Detta ske ge
företagaren verktyg till att kunna skapa relevanta produkter och tjänster för att kunna vara konkurrenskraftig.
Projektet syftar även till att öka kunskapen om själva kryssningsindustrin och dess kommersiella mekanismer.
Utveckling av system för kunskapsinhämtning och marknadskommunikation går hand i hand och ska byggas upp
i samverkan mellan de olika aktörerna

Mål:
De långsiktiga effekterna efter projekttiden omfattar
- ökad omsättning och ökat antal anställda hos de medverkande företagen
- ett ökat antal strategiska samarbeten företagen emellan
- fler företag arbetar med internationella marknader och näring är mer exportmogen
- fortsatt aktiv produktutveckling och ett större produktutbud som säljs till fler kundsegment utöver
kryssningssegmentet
Målen under projekttiden omfattar
- Samsyn och förståelse mellan aktörerna för att inta positionen som en hållbar, attraktiv och väl fungerande
kryssningsdestination i Östersjön i framtiden. Detta innefattar näringslivet, ideella sektorn, civilsamhället,

offentliga organisationer och akademi.
- Ett väl fungerande kryssningsnätverk med medlemmar som har fått en större kunskap om internationella
marknader och kryssningsindustri.
- Ökad kunskap inom besöksnäringen kring vilka krav som ställs för att kunna finnas med i den ökande
konkurrensen inom kryssningssegmentet i Östersjön.
- Påbörjat utveckling av produkter och tjänster som ger tillväxt för de medverkande företagen.
- Att samverkan mellan företagen inom besöksnäringen på Gotland har stärkts och att detta skapar en
destination som fungerar i alla sina delar. Detta stärker i sin tur Gotlands position på marknaden generellt, inte
bara inom kryssningssegmentet.
Indikatorer
- Gotland Cruise Network är ett öppet nätverk som omfattar 80 företag och andra aktörer ¿ föreningar och
akademi.
- Nätverket har byggt upp en struktur med arbetsgrupper inom utveckling, aktiviteter, marknadskommunikation,
koordination.
- Ett system för kunskapshöjande insatser ¿ workshops, seminarier, benchmark har tagits fram. Under
projekttiden har 20 insatser genomförts med 300 deltagare.
- 20 nya produkter (sightseeingturer mm) skall ha producerats i samarbete med företagen på ön.
- 50 rederier skall ha fått information om Gotlands nya produkter
- Gotland skall ha medverkat på 6 olika mässor under perioden
- Varje år skall minst 15 rederier besökas där Gotlands nyheter presenteras.
- Nätverket har byggt en plattform för information och kunskapsöverföring till och mellan nätverkets
medlemmar.
- En produktmanual med beskrivning av Gotlands produktutbud har producerats.
- Dokumentation av Gotland i rörlig media skall ha producerats i form av videos mm.
- Gotland har byggt en kommunikationsplattform för information och inspiration till kryssningsrederier och
konsument.

Målgrupp:
De målgrupper projektet vänder sig till är följande:
Interna målgrupper:
- Företag och nätverk/organisationer på Gotland
Externa målgrupper:
- Kryssningsrederier
- Turoperatörer
- Övriga leverantörer inom kryssningsindustrin
Samverkanspartners:
- Lokala offentliga organisationer såsom Region Gotland, Länsstyrelsen m fl
- Nätverk och organisationer inom kryssningsindustrin ¿ nationella/internationella

Projektorganisation:
Projektets styrgrupp består i uppstarten av representanter för de bildande organisationerna ¿ Region Gotland,
Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring. Gotland Cruise Network utgör
ingen egen organisation ¿ driften av nätverket hanteras av Gotlands Förenade Besöksnärings driftbolag Gotlands
Besöksnäring AB (SVB).
All verksamhet i nätverket projektredovisas helt separat från övriga delar i verksamheten.
Projektledare upprättar i samverkan med styrgrupp projektplan med aktivitetsplan
och budget ¿ denna avser såväl medlemsaktiviteter som de aktiviteter som görs ut mot marknad för att öka
kunskapen om Gotland samt för att öka kontakt och samverkan med industrins aktörer. Projektledare samordnar
arbetet, organiserar nätverksträffar, utbildningstillfällen, seminarier etc.
Samverkansplan upprättas med Uppsala Universitet för att utveckla metoder för analyser av
exempelvis kundprofil. miljöanpassning, ekonomiska analyser, kunskapsinhämtning mm.
Medlemmarna samarbetar utifrån olika insatsområden.
Styrgruppen träffas kontinuerligt och stämmer av så att projektets mål, syfte och inriktning för projektet följes.
Styrgruppen ansvarar för utvärdering och uppföljning av projektets resultat. Utifrån detta ska en långsiktigt
fungerande verksamhet ta vid efter projektets slut. Huvudman för denna kommande verksamhet beslutas
senare.

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning:
Arbetssättet inom kryssningsnätverket kommer att vara större nätverksträffar som arrangeras för medlemmarna

kontinuerligt med olika teman och inriktningar.
Man kommer även att arrangera mindre arbetsmöten med jämna mellanrum utifrån ett antal teman som man
har identifierat som prioriterade. Exempel på dessa är infrastruktur, guideutveckling, produktutveckling,
marknadsföring etc.
Styrgruppen har på en övergripande nivå uppdraget att driva GCN framåt utifrån den vision och de mål man
gemensamt har satt upp inom nätverket. huvudområdena.
INTERNT ARBETE
¿ Kunskapshöjande seminarier och workshops med representanter från kryssnings- och reseindustrin
¿ ¿Speed-dating¿ ¿ företag inom besöksnäringen får möjlighet att träffa operatörer och andra leverantörer för att
under kreativa processer för att utveckla nya produkter anpassade för dagens kryssningskund.
¿ Inventering av guider på Gotland genomförs för att kunna bemöta de olika krav på språk som behövs för att
kunna ta emot kryssningsgäster från olika delar av världen.
¿ Genom samarbete inom nätverket ta fram nya typer av guideutbildningar som passar dagens kund och
marknad.
¿ I samarbete ta fram idéer för nya varianter av informationsmaterial (kartor/appar etc) för användning av
kunden på plats i syfte att styra kunden till butiker, restauranger, caféer mm.
¿ Utveckla en marknadsplan för att mobilisera privata näringslivet i kryssningsbesökare.
¿ Skapa en modell för dialog både före och efter anlöp med såväl passagerare som fartyg samt beslutsfattare på
rederier.
¿ Arrangera studiebesök på relevanta företag och organisationer samt på andra kryssnings-destinationer.
¿ Arrangera en ¿Gotland Open Cruise Day¿ i syfte att öka kunskap om kryssningar för gotlänningen.
EXTERNT ARBETE
Utökade marknadsaktiviteter inom ramen för kryssningsturism stärker varumärket Gotland och begreppet
¿Östersjöns naturliga mötesplats.¿
¿ Medverkan i mässor, säljmöten, workshops, konferenser.
¿ Producera och genomföra besöksprogram på Gotland (site inspections) för representanter inom kryssningsindustrin, leverantörer mm.
¿ Producera säljmaterial ¿ power point presentationer mm för att kunna sälja in nyheter och för att kunna
presentera destinationen på ett tydligt och attraktivt sätt

Resultatspridning:
Medlemssida upprättats med kontinuerlig kunskapsspridning kring aktiviteter mm.
Nätverksmöten arrangeras kontinuerligt för återkoppling, diskussioner kring aktiviteter och åtgärder som
behöver vidtas för att uppnå målen i projektet.
Projektledare avger lägesrapport inför varje styrgruppsmöte (var 3:e månad).
Nätverket Gotland Cruise Network är ett nätverk som kommer att behövas framgent och kommer att drivas
utifrån aktörernas intressen och finansiering.
Styrgruppens ansvarar löpande för uppföljning av mål och resultat under projektets gång

Projektavgränsning:
Projektet har sitt administrativa säte i en befintlig verksamhet Gotlands Besöksnäring AB, besöksnäringens
intresseorganisation.
Aktiviteterna för detta specifika projekt avser enbart arbete gentemot kryssningssegmentet och kan därför inte
ges utrymme i GFBs ordinarie verksamhet

Kopplingar till andra projekt/insatser:
Region Gotlands projekt för framtagandet av en ny regional besöksnäringsstrategi är ett viktigt samordnande
projekt som har en tydlig koppling till detta kryssningsprojekt. I det förstnämnda sker framtagande av
besöksnäringsstrategi samt implementering och sjösättning av långsiktiga arbetsformer.
GFBs projekt avseende Gotland Cruise Network har två syften:
¿ att säkerställa ett brett utbud av upplevelser för internationella dagsbesökare
¿ att professionalisera den gotländska besöksnäringen gentemot internationella marknader
Det är viktigt att Uppsala Universitet Campus Gotland har möjligheter att fortsätta utveckla forskningsprojektet
Hållbara Besök med inriktning kryssningskaj, och inte minst kopplingen till näringslivet. Det finns behov och
intresse av att föra ut forskningsresultat, kunskap och innovationsdelar till näringslivet.
Inspiration Gotland är också en viktig aktör i sammanhanget med ansvar för utvecklandet av varumärket Gotland
och arbete med att hitta nya kommunikationskanaler ut till en bredare svensk och internationell marknad.
Projektidéer finns och bereds inom Inspiration Gotland.
Tid och resurser kommer att sättas av för att under projekttiden säkerställa att arbete inte dubbleras och att
information flödar mellan nu aktuella (och tillkommande) projekt.

Uppföljning/Utvärdering:
Det kommer följas upp via:
Månadsrapportern av projektledare
Enkäter
Uppföljning tillsammans med Region Gotland/Länsstyrelsen avseende hållbarhetsperspektivet och infrastruktur i
syfte att utvärdera hållbarhet övertid.
Gotland Cruise Network
Expertutlåtande:

Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet

Startdatum Slutdatum Kostnad

Anställa en projektledare

2017-01-01 2019-1231

2 427 000

Extern marknadsmarknadsföring och medverkande i mässor/workshops i syfte att sälja in
Gotlands som en hållbar kryssningsdestination

2017-01-01 2019-1231

1 395 000

Konsulttjänster, utbildning, seminarier, medlemsakt.

2017-01-01 2019-1231

1 050 000

Totalt

Har offentligt stöd tidigare beviljats: Nej
Om Ja, ange finansiär och belopp:
Upphandlande enhet: Nej
Firmatecknare: Carin Sjöberg
Övrigt:

Beslutsfattare ärendebeslut:
Beslutsdeltagare ärendebeslut, 1-5:

4 872
000

Ekonomiskt underlag
Kostnadsbudget
Kostnad
Lokalkostnader
Lokal
kontorplats

År 1

År 2

År 3

År4

År 5

År 6

Totalt

Sökt

3 000

3 000

3 000

0

0

0

9 000

Godk

3 000

3 000

3 000

0

0

0

9 000

Sökt

350 000

350 000

350 000

0

0

0

1 050 000

Godk

350 000

350 000

350 000

0

0

0

1 050 000

Sökt

784 000

1 056 000

968 000

0

0

0

2 808 000

Godk

784 000

1 056 000

968 000

0

0

0

2 808 000

Resekostnader
Sökt
Marknadsföring
resekostnader vid mässor och Godk
kundbesök

80 000

80 000

80 000

0

0

0

240 000

80 000

80 000

80 000

0

0

0

240 000

Sökt

-150 000

-150 000

-150 000

0

0

0

-450 000

Godk

-150 000

-150 000

-150 000

0

0

0

-450 000

Sökt 1 067 000 1 339 000 1 251 000

0

0

0

3 657 000

Godk 1 067 000 1 339 000 1 251 000

0

0

0

3 657 000

Köp av tjänst
Konsultkostnad
utbildning, ekonomi,
redovisning
Personal
Lönekostnader
Projekledare

Projektintäkter (Avgår)
Övrigt
Medlemsavgifter Företag och
Region Gotland
Totalt

Finansieringsbudget
Finansiering/Finansiär

År1

År2

År3

Projektmedel
Tillväxtverket

487 000

487 000

487 000

Offentlig kontantfinansiering
Gotlands kommun

487 000

487 000

487 000

974 000

974 000

974 000

Totalt

År4

Stödandel av totala kostnaden: 39,95%
Stödandel av faktiska kostnaden: 39,95%
Stödandel av offentlig finansiering: 50%
Stödandel av total finansiering: 50%
Momsredovisning: Ja
Slutrapporteringsdatum:

Plan för rapportering och begäran om utbetalning
Nr Datum för rapportering/begäran om utbetalning

År5
0

År6
0

Totalt
0

1 461 000
1 461 000

0

0

0

2 922 000

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/771
13 september 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Utökat samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94 i
Gotlands län
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att till Nordkalk AB lämna upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning

Nordkalk AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och
utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinthagentäkten i Lärbro på
fastigheten Stora Vikers 1:94.
Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade 6 september ett upprättat förslag till
yttrande i samma ärende, som har utgångspunkt i tekniska nämndens ansvar som
sakägare för VA-huvudmannens intressen. Nämnden har sammanträde 20
september.
På grund av kort handläggningstid har regionstyrelseförvaltningen inte haft möjlighet
att ställa samman ett yttrande som behandlar exempelvis geohydrologi, naturvärden,
påverkan på skyddade områden i närheten, övrig miljöpåverkan samt frågor kopplade
till regional utveckling på norra Gotland.
Med reservation för att dessa frågor inte belyses i regionstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande, delar förvaltningen bedömningen att frågan kring en eventuellt
förändrad hydrologi i området sannolikt är den för Region Gotland viktigaste
övergripande frågan i detta täktärende.
Ärendebeskrivning

Nordkalk AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och
utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinthagentäkten i Lärbro på
fastigheten Stora Vikers 1:94. Inför tillståndsansökan har samråd skett med
tillsynsmyndighet och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Nordkalk AB har, enligt uppgift i samrådshandlingarnas missiv, genom annons i
dagspress 26 juni 2017 berett även ”allmänheten, berörda lokala och regionala
föreningar och organisationer, Region Gotland samt övriga statliga myndigheter”
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tillfälle att framföra sina synpunkter i ett skriftligt samråd med sista svarsdag 18
augusti 2017.
Sagda missiv är ankomststämplat till Region Gotland 28 juni. Ärendet registrerades
av samma dag som TN 2017/2134. Tekniska nämnden har inte remitterat ärendet till
regionstyrelsen. Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade 6 september ett
upprättat förslag till yttrande som kommer behandlas av tekniska nämnden 20
september.
Regionstyrelsens registrator registrerade ärendet 30 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen har utverkat förlängd svarstid till 22 september och
arbetat fram ett förslag till yttrande.
Nordkalk AB har 21 augusti 2017 kompletterat samrådshandlingarna med ytterligare
en handling, benämnd ”Komplettering av utökat samråd gällande Klinthagentäkten
2017” gällande ny teknik kring ett homogeniseringssteg, med svarstid fram till och
med 29 september 2017. Denna handling har inte utgjort underlag för
regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.
Bedömning

På grund av otillfredsställande kort handläggningstid har regionstyrelseförvaltningen
inte haft möjlighet att ställa samman ett yttrande som behandlar exempelvis
geohydrologi, naturvärden, påverkan på skyddade områden i närheten, övrig
miljöpåverkan samt frågor kopplade till regional utveckling på norra Gotland.
Teknikförvaltningens förslag till yttrande har utgångspunkt i tekniska nämndens
ansvar som sakägare för VA-huvudmannens intressen. Yttrandet gör ingen
bedömning av hur en utvidgad täkt berör andra aspekter. Teknikförvaltningens gör
sammanfattningsvis följande bedömning:
”/…/då en mer omfattande brytning planeras från företagets sida, vill Regionen att dessa
geohydrologiska undersökningar initieras av företaget för att vidare kunna ta ställning till hur
brytning kommer att påverka hydrologin i området och i angränsande områden intill täkten”
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att frågan kring en eventuellt
förändrad hydrologi i området sannolikt är den för Region Gotland viktigaste
övergripande frågan i ärendet. Bedömningen grundar sig på regionfullmäktiges
övergripande mål i Region Gotlands miljöprogram kring vatten (rent grundvatten,
god status för ytvatten på hela Gotland).
Det är värt att uppmärksamma att det finns en pågående diskussion mellan Nordkalk
AB och Region Gotlands teknikförvaltning kring att i framtiden utnyttja täktvatten i
Klinthagentäkten för produktion av dricksvatten. Dessa diskussioner har stöd i
tekniska nämndens beslut §154 (2016-08-24) kring Visbys framtida vattenförsörjning.
Beslutsunderlag

•

Utökat samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands län.
Nordkalk AB 2017-06-26

•

Komplettering av utökat samråd gällande Klinthagentäkten 2017. Nordkalk
AB 2017-08-21

•

Remiss. Utökat Samråd Klinthagentäkten, Lärbro, Stora Vikers 1:94 i
Gotlands län. Tekniska nämndens arbetsutskott §172, 2017
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•

Utökat samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands län.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2017/771

•

Beslut om Visbys framtida vattenförsörjning. Tekniska nämnden §154, 201608-24.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MHN registrator

3 (3)

Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/771
21 september 2017

Länsstyrelsen i Gotlands län

Yttrande. Utökat samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora
Vikers 1:94 i Gotlands län
Nordkalk AB har i missivet till samrådshandlingarna i rubricerat täktärende,
daterat 26 juni 2017, berett bland annat Region Gotland tillfälle att framföra
sina synpunkter i ett skriftligt samråd. Regionstyrelseförvaltningen ansökte och
fick beviljat en förlängning av samrådstiden till den 22 september 2017.
Samrådet har utökats till att omfatta även en komplettering kring ny teknik
kring ett homogeniseringssteg, med svarstid fram till och med 29 september
2017. Denna del kommenteras inte i detta yttrande.
Regionstyrelsens har vid dagens sammanträde ställt sig bakom tekniska
nämndens yttrande, som inges separat till Nordkalk AB. Regionstyrelsen delar
synpunkten att noggranna geohydrologiska undersökningar bör initieras av
Nordkalk AB för att det ska gå att ta ställning till hur fortsatt brytning kommer
att påverka hydrologin i området och i angränsande områden intill täkten.
I Länsstyrelsens yttrade i samband med 2014 års tillståndsansökan till markoch miljödomstolen om utökad täktverksamhet vid Klinthagentäkten
exemplifieras att grundvattennivåerna i fyra av sex borrhål inom kontrollprogrammet för Natura 2000-området Hoburgsmyr hade avsänkts 1–7 meter.
Påverkan har identifierats när avståndet mellan borrhål och brytfront varit
300–500 meter, och i ett fall 900 meter.
Region Gotlands närmaste verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är
beläget i Lärbro. Avståndet från närmaste kommande delbrytområde
(område 4) till yttre gräns för vattenskyddsområdet är ungefär två kilometer.
Hur vattnet rör sig i berget och vilka effekter brytningens areal och djup får på
vattenföringen är erkänt svårt att förutse.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Regionstyrelsen har inte haft möjlighet att ta ställning till övriga frågor som
normalt är kopplade till industriell kalkbrytning på Gotland, exempelvis kring
naturvärden, påverkan på skyddade områden i närheten, övrig miljöpåverkan
samt frågor kopplade till regional utveckling på norra Gotland.
Regionstyrelsen

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör

Storugns 2017-06-26

Änr

^Nordkalk

2017 -06- l 8
REGION GOTLAND

Utökat Samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands län.

Följande samråd är idag annonserat i lokaltidningarna på Gotland. Samma handling postas
till samtliga berörda myndigheter:
Nordkalk AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94. Inför
tillståndsansökan har samråd skett med tillsynsmyndighet och enskilda som kan antas bli
särskilt berörda. Nu bereds även allmänheten, berörda lokala och regionala föreningar och
organisationer, Region Gotland samt övriga statliga myndigheter tillfälle att framföra sina
synpunkter i ett skriftligt samråd.
Täktverksamheten vid Klinthagentäkten omfattar kalkstensbrytning med borrning,
sprängning, lastning och transporter av kalksten till en fast kross i takten. Från krossen förs
kalkstenen nertill Storugns med transportband. En mindre delfraktion kan även i framtiden
krossas med en mobilkross och transporteras ned till Storugns på truckväg, så som sker
enligt dagens täkttillstånd. l den aktuella tillståndsansökan kommer även en vattendom bl.a.
för dricksvattenuttag av magasinerat täktvatten att ingå. Ett samrådsunderlag med uppgifter
om åtgärdens omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan har utarbetats och finns
tillgängligt enligt nedan. Skriftliga synpunkter skickas senast 2017-08-18 till adressen:
Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741, 630 34 Lärbro. Om ytterligare samrådsmaterial önskas
eller vid övriga frågor kontakta Nordkalks Miljöchef på Gotland Gabriella Hammarskjöld, epost: gabriella.hammarskiold@nordkalk.com.

Med Vänlig Hälsning

Gabriella Hammarskjöld
Miljöchef Gotland Nordkalk AB

*>Nordkalk
Underlag för Utökat Samråd för
Klinthagentäkten 2017
2017-06-26
Nordkalk AB

Foto omslagsbild Gunnar Britse

Angående planerad ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt på
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i anslutning till den s.k.
Klinthagentäkten

1. Administrativa uppgifter
Administrativa uppgifter

Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Kontaktperson
Miljöansvarig
Verksamhetskod enl. förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nordkalk AB
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro
Telefon:
Fax:
E-post:
556073-4054
Fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94,
Gotlands kommun
Nordkalk AB
Ola Thuresson 010- 476 2681
Gabriella Hammarskjöld Tfn: 0739-201003
SNI-kod 10.11

2. Bakgrund
Sedan 2005 har Nordkalk bedrivit en tillståndsprocess för att få tillstånd att öppna en ny takt
på norra Gotland vid den s.k. Bungetäkten eftersom kalksten av den bättre kvaliteten som
bl.a. används i nordiska stålindustrin är på väg att ta slut i Nordkalks nuvarande takt i
Klinthagen vid Storugns, l juni 2013 erhöll Nordkalk en dom från Högsta domstolen som
innebar att hela tillståndsärendet måste prövas på nytt i Mark- och Miljödomstolen. Detta
har medföra ytterligare försening av öppnandet av Bungetäkten. 2014 erhöll Nordkalk
positiv dom för Bungetäkten i Mark- och Miljödomstolen. Denna dom överprövades sedan
till Mark- och Miljööverdomstolen av Nordkalks motparter, l april 2015 skulle slutgiltiga
domstolsförhandlingar i Bungemålet hållas. Domstolsförhandlingarna inhiberades tre dagar
innan domstolsförhandlingarna skulle inledas p.g.a. att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
kort före förhandlingarna beslutat om att föreslå ett stort Natura 2000-förslag över all
Nordkalks mark som ingick i Bungemålet. Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen om det
föreslagna Natura 2000-beslutet. Detta Natura 2000-beslut har sedan Nordkalk hösten 2015
begärt att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) granskar.
HFD prövar sedan dess ärendet och hösten 2016 beslutade HFD att i sin tur inhibera
regeringens Natura 2000-beslutet för att regeringens beslut inte ska kunna skickas vidare av
regeringen till EU-kommissionen innan Nordkalks begäran om granskning är färdigutrett av
HFD. Granskningen av Natura 2000-beslutet pågår nu även under 2017. l väntan på HFD:s
besked i Natura 2000-frågan har hela Bungetäktsmålet miljötillståndsprövning också
inhiberats på begäran av Nordkalk, tills Natura 2000-beslutsfrågan slutgiltigt avgjorts. Som
tydligt framgår av beskrivningen enligt ovan är det p.g.a. överklagan av Bungemålet och alla
efter det efterföljande rättsturer som skapat en enorm fördröjning av Bungemålet som är

grundorsaken till att förnyat samråd för ytterligare utvidgning av nya täktområden nu
initieras i Klinthagentäkten. Det området som nu är aktuellt för ny ansökan har i skenet av
tidigare kunskap avfärdats med anledning av kvalitet och ringa mäktighet, l det pressade
läge som bolaget hamnat i har nya undersökningar väckt intresset för området på nytt.
l januari 2016 erhöll Nordkalk en positiv dom i Mark- och Miljööverdomstolen för en
ytterligare utvidgning av den nuvarande Klinthagentäkten, men i företagets ursprungliga
planering som startade 2013 ingick inte i beräkningen att en så stor ytterligare fördröjning av
Bungetäkten skulle ske, som nu ändå skett, l väntan på den fortsatta tillståndsprocessen för
Bungetäkten måste Nordkalk nu ytterligare planera om sin verksamhet för att kunna
vidmakthålla en kalkstensproduktion fram till det att den nya Bungetäkten eventuellt kan tas
i bruk, vilket bedöms kunna ta flertalet år till varför tidigt samråd nu inleds för att ansöka om
en ytterligare utvidgning på flera olika ställen i Klinthagentäkten, vilket beskrivs närmare i
samrådshandlingen. Med anledning av den oförutsedda utvecklingen i Bungemålet har
företaget också initierat förberedelser för Buttleområdet där företaget äger mark och där
det finns en kalkstensförekomst. Då det ärendet förutses få en större omfattning p.g.a. att
det är frågan om ett helt nytt område bedömer bolaget att det även av det skälet är
angeläget att planera för en ytterligare utvidgning i Klinthagen.

3. Aktuellt Samrådsärende
Nordkalk ämnar söka ett förnyat samlat täkttillstånd för en ytterligare utvidgning av flera
olika täktområden i Klinthagen. Bolaget önskar vid det tidiga samrådet diskutera med
Länsstyrelsen hur en utformning av en förnyad ansökan bör göras d.v.s. om en förnyad
ansökan görs som en tilläggsansökan eller fullt ut ersätter den tidigare domen, l
samrådshandlingen har dock inte Nordkalk i nuläget beskrivit den befintliga verksamheten
och brytområden i den redan befintliga Klinthagendomen från 2016 då dessa redan finns
väldigt detaljerat beskriva inom ramen för den nyligen beviljade Klinthagendomen från i
början av 2016.
Under 2016 - 2017 har ytterligare prospektering av områden i den befintliga
Klinthagentäkten och runt delar av Klinthagen genomförts. Ytterligare prospektering under
2017 för ett ytterligare delområde i takten är också planerad och kan komma att redovisas i
form av ett ytterligare täktområde vid en slutgiltig tillståndsansökan. Samtliga planerade
utökade täktområden samt ytterligare planerade prospekteringsområde finns redovisade i
denna samrådshandling. På nästa sida redovisas dessa i en samlad en översiktskarta, Karta 1.
Kartan l (Bilaga 1) är en översiktskarta som beskriver Klinthagentäktens utbrutna delar idag
med röd linje (dock ej vilka djup) samt rödstreckat område som är "nybrytsområdet" (som är
endast delvis utbrutet enligt nya Klinthagendomen) samt de fyra olika föreslagna
utökningarna (tre ljusgröna som är prospekterade samt en mörkgrön som planeras att
prospekteras 2017) för ytterligare täktverksamhet, som nu Nordkalk önskar samråda om
inför en förnya tillståndsansökan. Fastigheten Stora Vikers 1:94 är angivet med röd tunn

linje och ej nedtonad färg på kartan. Omgivande fastigheter och markområden inklusive
delar av Natura 2000-området Hoburgsmyr redovisas också men är nedtonade på kartan för
att visa var gränsen mot Stora Vikers 1:94 går. Blå Linje visar fastighetsgränsen för Stora
Vikers 1:95 vid Storugns.
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Karta 1. Översiktskarta över Klinthagentäkten. Avstånd till närmaste fastigheter från gröna
eventuella framtida brytområden finns angivet på kartan d.v.s. ca dryga 500 meter.

OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om Klinthagentäktens
nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Ett område om ca 26,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton sten som ligger norr om det vid
Klinthagendomen 2016 beviljade s.k. nybrytsområdet och som även sträcker sig mer
nordväst ända bort till skogsområdet söder om det s.k. nordkrossområdet (som är ett
tidigare brytområde i gamla Storugnsbrottet). Exakt brytdjup behöver ytterligare utredas
med hydrogeologiska undersökningar inför en ansökan och anges därför som röda
plushöjder som kan behöva justeras till ett något högre djup efter mer detaljerade
utredningar.

Karta 2. Föreslaget brytområde i området nord och nordväst om nybrytsområdet i norra
Klinthagen (angivet på kartan som ljusgrön linje)

OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall 2-djup
Ett planerat prospekteringsområde på Pall 2-djup om 21,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton
sten under den norra delen av den senaste Klinthagendomen:s s.k. nybrytsområde, Karta 3
(Bilaga 3) (angivet som mörkgrönt område.) Exakt brytdjup (angivet som ett spann på kartan
med gröna plushöjder) behöver först utredas både kemiskt,

hydrogeologiskt/miljömässigt

och ekonomiskt innan en eventuell brytplan kan redovisas. Plushöjder före och efter
brytning av nuvarande nybrytsområdet anges i blå respektive röda plushöjder.
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Karta 3. Karta som redovisar efter prospektering eventuellt föreslaget på Pall 2-nivå under
norra nybrytsområdet (angivet som mörkgrön linje.)

OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Ett mindre brytområde om ca 4,9 hektar om ca 0,94 Miljoner ton sten på Pall-2djup, Se Karta
4 (Bilaga 4) och Karta 5 precis norrom det befintliga pall 2-området i mellersta Klinthagen
strax norr om det område där den s.k. vägbanken tidigare låg. Området utgörs av en något
bättre märgelstenskvalitet som kan blandas med mer högkvalitativ Pall 1-sten och därmed
bidra till en god hushållning med naturresursen kalksten och förlänga taktens livslängd.
Avstånd till närmaste kant av Hoburgsmyr anges till ca 500 meter, se Karta 5. Hydrogeologisk
bedömning behöver göras inom ramen för MKB:n. Plats för en eventuell väg genom
Klinthagen ryms mellan det grå området och det blåstreckade anlagda s.k. ringledsdiket
enligt Karta 5.

Karta 4. Karta som redovisar föreslaget brytområde norr om nuvarande pall2-område i
mellersta Klinthagen. Exakt placering se även inritad grön ruta i översiktskartan i Karta l

Karta 5. Visar avståndet mellan det föreslagna brytområdet i mellersta Klinthagentäkten
närmaste myrkanten till Hoburgsmyr.

OMRÅDE 4- Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön
Ett brytområde föreslås i sydvästra Klinthagentäkten längs med den s.k. Pall 2-sjön
om ca 15, 5 hektar om ca 5 Miljoner ton sten på Pall 2-djup av s.k. märgelkvalitet,
Karta 6 (Bilaga 5). Brytområdet läggs på ett behörigt område från Pall 2-sjön och
Polenhålet för att undvika inläckage av vatten från vattenfyllda delar samt bevara de
fina efterbehandlade områdena runt Pall 2-sjön. Endast en begränsad del av det
skogsplanterade efterbehandlingsområdet tas i anspråk längst den västra
brytområdeskanten. På området ligger idag mycket tjocka massor med
efterbehandlingsmaterial som förslås användas för att skapa släntkanter runt
pallkanterna i det planerade märgelbrottet så att det blir en strandlinje runt hela eller
stora delar av en framtida sjö. På kartan finns angivet plushöjder före (i blått) och
efter planerad brytning (i rött) utifrån det fasta kalkbergets höjder utan ovanpå
liggande massor.
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Karta 5. Föreslaget pall 2 brytområde i sydvästra Klinthagentäkten (grön linje).
(Fornminnet på kartan var från tiden innan områdets översta pall bröts ut).
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4. Lokalisering
Utvidgningsområdet i norr ligger i direkt anslutning till en redan i anspråkstagen
täktverksamhet om ca 240 ha, vid fullt utbrutna tillstånd. Övriga utvidgningsområden samt
planerade prospekteringsområden befinner sig "i befintligt och påverkat täktområde" för
den nuvarande Klinthagentäkten, men på ett s.k. Pall 2-djup. Kalkstenen från det planerade
utvidgade området är tänkt att blandas med kvarvarande mer högkvalitativ Pall 2-sten från
mellersta Klinthagentäkten i den mån det finns någon Pall 2-sten kvar. Brytningen i det nya
området kräver således att man har tillgång till Klinthagens transportvägar och primärkross
eftersom stenkvaliteterna skall blandas i den dagliga produktionen med sten från andra
brytområden i Klinthagen för att kunna bibehålla en så jämn stenkvalitet som möjligt.
Lokaliseringsfrågan får utredas vidare inom ramen för MKB:n.

5. Planförhållanden
Jaktområdets placering i förhållande till omgivande fastigheter åskådliggörs genom en
översiktlig fastighetskarta i Karta l (Bilaga 1). Jämförelser mellan kartorna i Bilaga l och de
bifogade mer detaljerade delkartorna per föreslaget nybrytsområde i Bilaga 2 - 5 kan
underlätta lokaliseringen av de tilltänkta täktområdena för en framtida ansökan. Denna
översiktliga fastighetskarta ger en bra överblick vilka fastigheter och övrig mark så som skogoch jordbruksmark samt naturreservat som finns i omgivningen. Det närmaste
fastighetsområde som berörs av verksamheten vid det planerade utvidgade området är två
fastigheter söder om Storugns samt en enskild fastighet väster om södra Klinthagen.
Avståndet till närmaste fastigheter är lite mer än 500 meter (se Karta 1).

6. Kort beskrivning av verksamheten
l Nordkalks befintliga täkttillstånd ligger den maximala brytvolymen på 3,5 miljoner ton
kalksten per år. l genomsnitt har Nordkalk de senaste åren producerat ca 1,8 - 2,8 Miljoner
ton kalksten per år, med en successiv minskning de senaste åren för att i möjligaste mån
hushålla med den värdefulla brännstenen. För att kunna producera kalksten av bättre
kvalitet som krävs av bl.a. stålindustrin bryter Nordkalk idag Pall 1-kvalitet som blandas med
s.k. Pall 2-kvalitet från de andra täkttillstånden för att optimera kvalitet och också bidra till
en god naturresurshushållning där så mycket brytbar sten som möjligt kan komma till
användning. Så länge det är möjligt kommer denna kalkstenskvalitet att produceras, men det
finns endast begränsade reserver av både Pall 1-sten och Pall 2-stenskvalitet kvar i
Klinthagen. En förlängning av Klinthagens täkttillstånd innebär således inte att Klinthagen

mer än under en övergångsperiod kan ersätta den planerade Bungetäkten i syfte att
Nordkalk i största möjliga mån ska kunna bibehålla sin försäljning och personal.
Brytningen sker normalt genom veckovis sprägning på fasta sprägningstider på dygnet i
Klinthagentäkten, i enlighet med nuvarande täktvillkor 6: "Sprängning får endast ske vid i
förväg bestämd tidpunkt som meddelas de närboende med en tydlig förvarningssignal.
Nordkalk bedömer i nuläget att användningen av flytande ammoniumbaserade sprängmedel
kommer gå att använda vid sprängning.
l den nuvarande täktverksamheten används larvgående grävmaskiner som står uppe i
stenskottet och lastar, och/eller hjullastare som lastar från marken samt truckar lastas och
fraktas sedan den sprängda kalkstenen till primärkrossen i södra Klinthagen. Inför
sprägningen används borrigar för att borra hål för sprängladdningen. För de stenblock som
blir för stora efter sprägning knackas till mindre stenbitar med en s.k. skutknackarredskap på
en mindre grävmaskin. Borriggar och skutknackning sker endast dagtid vardagar i
verksamheten för att minimera störande buller från verksamheten. Exakt vilka av dessa
fordon som kommer att användas i den planerade utvidgade området får beskrivas i den
tekniska beskrivningen men troligen kommer samma maskinpark användas som i övriga
Klinthagentäkten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor inom
täktområdet dagtid helgtid i syfte att återställa brytområden som ärfärdigutbrytna. Så kan
även bli fallet för det nya brytområdet.

Följande drifttider för verksamheten föreligger vid Nordkalk befitnliga tillstånd
•

Två produktionsskift 05.30 - 22.00 där truckar, grävmaskiner och hjullastar är igång
vid de brytområden som är i drift. (Under 2016-2017 startar dock normalt inte
verksamheten förrän 07.00 och pågår inte alltid till 22.00 men periodvis sker så.)

•

Dagtid 07.00 - 18.00 förekommer även arbeten med borriggar och s.k. skutknackning
av större stenblock.

•

Helger, Vardagar 07.00 -18.00, vid behov främst delar av höstar eller vårar truckar
när maskinparken är tillgänglig då ingen produktion sker på helger köras och tippas
avbaningsmassor i Klinthagen som en del av pågående efterbehandlingsarbete. Vid
sådana körningar kan hjullastare användas för att lasta på truckarna.
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7. Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan
Miljöpåverkan från den pågående täktverksamheten vid Klinthagen är väl känt eftersom
brytverksamheten pågått under långtid. Relevanta miljöpåverkansfaktorer listas enligt
följande:
7.1

Vibrationer: Vid brytningen av kalksten i Klinthagen används flytande
ammoniumbaserade sprängmedel. Sprängningsverksamheten vid täktbrytningen
övervakas vid ett antal av de närmaste fastigheterna längs med väg 148 med s.k.
vibrationsmätare. Villkoren för vibrationer i nuvarande Klinthagendomen från 2016 är
enligt Villkor 9: "Vid sprängning f år vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 procent av
mättillfällena per år, som toppvärde i sockel på bottenvåning i närbelägen bebyggelse.
Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 460 4866." Tydliga
skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till Klinthagenmålet. Utredning om
vibrationer mot närmaste nya fastigheter planeras genomföras inom ramen för MKB:n.
Vid behov kommer ytterligare fastigheter runt Klinthagen instrumenteras med
vibrationsmätare.

7.2

Stenkastning: \ arbetet med att förhindra stenkastning regleras mängden
sprängmedel så att man håller ett tillräckligt laddningsfritt djup i spränghålen som
proppas med grus samt att man aldrig tillsätter mer sprängmedel än vad som beräknas
rymmas i varje laddningshål. Ytterligare skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet. Stenkastning regleras idag i Villkor 7: "Tillståndshavaren ska vidta
åtgärder för att förhindra att stenkastning förekommer utanför Nordkalks område."

7.3

Lllftstötvåg: Tydliga skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet och regleras enligt Villkor 10: "Luftstötvågor tillföljd av sprängning får
som begränsningsvärde inte överstiga 100 pascal mätt som frifältsvärde (värdet
motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Uppföljning av luftstötvågorska
framgå av kontrollprogrammet där mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder
anges. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 02 52 10.
Begränsningsvärdet ovan ska anses uppfyllt om 95 procent av mätningarna visar att
begränsningsvärdet innehålls." Utredning om bedömda luftstötvågseffekter mot
närmaste bostäder planeras att genomföras inom ramen för MKB:n. Vid behov placeras
ytterligare mätare ut.

7.4

Buller: Verksamheten genererar buller när de olika arbetsmomenten i
täktverksamheten pågår. De extra bullrande arbetsmomenten i form av borriggar och
s.k. skutknackning sker endast dagtid i takten mellan 07.00-18.00. Övriga tider
genomförs lastning av sprängsten med hjälp av grävmaskiner, hjullastare och truckar
med gott maskinhandhavande för att hålla bullernivåerna inom angivna riktvärden för
buller. Kalkstenen körs till primärkrossen i södra Klinthagen och transporteras på band
ner till Storugns. En mobilkross finns också placerad i takten.
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Nuvarande bullervillkor i Klinthagentäkten regleras i Villkor 8: "Bullerfrån
täktverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av nedan angivna
ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
- 50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
-45 dB (A) övrig tid
Momentana ljud:
- 55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av
ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i
verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska
även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller f rån verksamheten.
Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar."
Utredning om de bedömda bullereffekterna för den samlade verksamheten samt de
planerade utvidgade brytområdena bör utredas inom ramen för MKB:n. l en sådan
bedömning av den samlade bullerpåverkan bör även påverkan från vindkraftsverk,
motorbanan samt Storugns verksamhet belysas.

7.5

Damning: Täktverksamheten kan även generera damning, men den
nuvarande täktverksamheten bedöms inte generera något problem med damning för
omgivande fastigheter eftersom den ligger på ett behörigt avstånd från kringboende och
dammet tar sig inte över pallkanterna. Under den torra delen av året kör personalen
med en tankbil och vattenbegjuter alla truckvägar som är i drift vilket bedöms minska
damningen av vägar.

7.6
Diesel- och Oljespill: Klinthagens nuvarande täkttillstånd anger under
rubriken: Hantering av petroleumprodukter m.m. följande villkorskrav:
"Villkor 13. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och
grundvattnen skadliga ämnen inklusive avfall ska ske med största aktsamhet så att
risken för skador tillföljd av spill eller läckage elimineras.
Förvaring av petroleumprodukter och övriga för mark, yt-, och grundvatten skadliga
ämnen ska ske på tät yta som är invallad under tak. Invallningen ska ha minst
samma volym som det största kärl som förvaras där. Cisterner ska vara utrustade
med påkörningsskydd.
Villkor 14. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt
vid förvaring och hantering av petroleumprodukter. God beredskap ska finnas för
att ta hand om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota mark, yt- eller
grundvatten.

14

Villkor 15. länkning av hjul burna fordon ska om så är möjligt ske utanför täktområdet, och
i annat fall utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras (den stationära
tankningsplatsen).
Tankning av ej hjul burna maskiner ska ske över tät yta. Särskilda åtgärder vidtas för
att undvika spill.
Om akut reparationsbehov av fordon och maskiner uppkommer ska åtgärder vidtas
så att förorening av mark, yt- eller grundvatten inte förekommer.
Inom täktområdet ska stationärt uppställda maskiner eller stadigvarande utnyttjade
maskiner vara försedda med uppsam/ingsanordningar f or oljespill."
Nordkalk bedömer att fortsatt drift inom ramen för en ny ansökan bedöms kunna ske med
nu gällande villkor.
7.7

Grundvatten: Sommartid med långa perioder av frånvaro av nederbörd står

takten torr, förutom på några få ställen där antingen ytvatten eller mindre mängder
grundvatten rinner in, vilket visar på att mängden inträngande grundvatten samt
ytvattentillrinning från täktkanter och pallvägar inte är lika dominerande som
vattentillförseln via nederbörd. Klinthagens täktområde före takten bröts ut låg på en höjd
ca +35 meter ovanför havsnivån. Detta gör att brytdjupet för pall l nivån ligger ca +25 meter
ovanför havet. Grundvattennivåerna bedömdes i de tidigare tillståndsansökningarna för
Klinthagen således ligga under brytdjupet för pall 1.
l norra täkttillståndet i Klinthagen finns ett särskilt kontrollprogram för att övervaka
grundvattnet och även kalkstensbrytningen påverkan på Hoburgsmyrs avvattningshydrologi.
Detta Kontrollprogram har fortlöpt i dess nuvarande form sedan 2012 och fram till dags
datum ser hydrologin för myren bra ut. Övervakning av myren fortlöper. Inom ramen för
MKB:n för de planerade utvidgade brytområdena kommer grundvattenfrågan ytterligare att
belysas och utredas och ligga till grund för hur en täktansökan bör utformas, l norra
planerade ansökningsområdet har ett antal grundvattendivrar redan placerats ut för
löpande datainsamling sedan i vintras och några fler djupborrhål planeras att göras för olika
grundvattenmätningar och hydrauliska tester. Vidare planeras i nuläget att genomföra en
georadarundersökning i det norra området för att få en bättre bild av hur kalkberget är
beskaffat i dess övre delar.

7.8

Ytvatten och framtida potentiellt Dricksvattenuttag:

\ Klinthagentäkten som är en snart 240 hektar stor takt tillförs vatten på flera olika sätt.
Nederbörden bedöms vara den dominerande och ytvatten- och grundvatteninträngning
framför allt förekommande på Pall 2-djup, baserat på mätningar av grundvattennivåerna
runt Klinthagen, l norra Klinthagen rinner dock ytvatten in i takten via
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hällmarksområden/grunda alvområden nord till nordväst om takten den nederbördsrika
delen av året. Hela vattenbalansfrågan utreddes inom ramen för MKB:n kopplad till
Klinthagentäktens nyligen beviljade täkttillstånd. Balansen mellan yt- och
grundvattentillrinningen i Klinthagen beskrevs i en fördjupad hydrologisk MKB av Svenska
Miljöinstitutet (IVL) i Bilaga 6:6 till MKB:n med titeln: "Hydrologisk beskrivning av
Klinthagenbäckens avrinningsområde, norra Gotland". Denna Bilaga biläggs till
samrådshandlingen som Bilaga 6, eftersom den i Figur l på sid 3 i rapporten redovisar hur
avrinningsområdena i stort ser ut runt Klinthagentäkten och här går också att se hur
avrinningsområdena ser ut för de nya brytområden som Nordkalk önskar öppna upp ett
samråd kring. Som en del i MKB-arbetet och med Bilaga 6 som kunskapsgrund och med
påföljande rekommendationer av utredande hydrolog Tony Persson vid IVL, beslutade
Nordkalk sig för att ta ett samlat helhetsgrepp om vattenhanteringen i Klinthagen och göra
en omfattande investering som innebär att man tar fram en vattenhanteringsplan som
spänner över hela taktens livstid från fortsatt brytning till hela efterbehandlingsskedet tills
de delar av Klinthagentäktens djupare delar blivit helt vattenfyllda och bildar Gotlands näst
största sjö. Hänsyn i vattenplaneringen togs till Klinthagenbäcken nedströms genom hela
tidsförloppet och hur en fungerande vattenhantering kan fungera. Som ett led i detta arbete
installerade också Nordkalk vattenmätare och har sedan maj 2015 allt utgående täktvatten
mätts för att få en bättre tillgång till täktvattenstatistik. Sådan statistik har årligen också
redovisats i Nordkalks miljörapport i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP).
Som ett led i förbättringsarbetet för en långsiktig vattenhantering anlade Nordkalk 2015 2016 en 2 kilometer långt ringledsdiket genom Klinthagen och drifttog det ca i mars 2016. l
och med detta diket självrinner eller pumpas allt täktvatten från alla brytfronter till det stora
vattenmagasinet i den s.k. Pall 2-sjön. På så vis har täktvattnets vattenkemi förbättrats för
flera parametrar. Halterna av nitrat och sediment har förminskat mest och halterna av nitrat
och sediment är väldigt låga efter insatsen. När Pall 2-sjön sedan blir full, vilket numer i stor
sker varje gång det kommer nederbörd eller råder snösmältning så bräddar vattnet från Pall
2-sjön över till ett mindre vattenfyllt brytområde som kallas för Polenhålet och från detta
vattenmagasin avvattnas sedan hela Klinthagentäktens täktvatten med ledningar och diken
ner till ett våtmarksområde.
Två mindre pumpar och delströmmar av vatten vid krossgropen och i ett dike vid
transportbandet (s.k. pump BT:104) har ännu inte hunnits leda om till Polenhålet då det varit
en ganska stor investering av pumpar och anläggande av rörledningar som kräver en mer
noggrann projektering och beräkning för att få en fungerande och kostandsekonomisk drift, l
arbetet har även beaktats behovet av att välja pumpar som ska kunna gå att drifta med
reservelsaggregat vid längre strömavbrott i syfte att minska sårbarheten i
avvattningssystemet för inte riskera att den tekniska utrustningen vid primär krossen hotas
att dränkas vid längre strömavbrott. De planerade omledningarna av täktvatten så att allt
täktvatten leds till Polenhålet kommer ske så fort upphandling och installation är klar under
2017.
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Vattnet från alla delflöden poleras ytterligare i den nedströms liggande våtmarksområdet
innan vattnet slutligen rinner vidare i jordbruksmarksdiken och vidare ner till
Klinthagenbäcken. Längs med det långa jordbruksdiket har ett stort antal lekplatser för fisk
anlagts med stenblock och grusbäddar som gör att täktvattnet innan det slutligen når bäcken
också bedöms syresättas mer än tidigare och troligen därmed renas ytterligare.
Som en konsekvens av Nordkalk vattenhanteringsarbete har intresset för Klinthagentäktens
stora vattenmagasin i Pall 2-sjön uppmärksammats av Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland. Flertalet möten med tekniska och naturvetenskapliga diskussioner har förts mellan
Region Gotland och Nordkalk sedan ungefär ett år tillbaka. Samtidigt har vattenbristen på
Gotland fått en enormt stor uppmärksamhet då det sommaren 2016 rådde en mycket stor
vattenbrist på Gotland och Region Gotlands vattenförsörjning till sina abonnenter inte räckte
till.
Som ett led i att bringa klarhet i om det vore möjligt att förena en fortsatt brytning av
kalksten i Klinthagen och samtidigt tillvara ta en delström av täktvatten för
dricksvattenförsörjning till region Gotlands ledningsnät, har ett tidigt möte i början av 2017
även hållits mellan Nordkalk, Tekniska förvaltningen vid Region Gotland och representanter
från Länsstyrelsen. Vid detta möte var en viktig slutsats att en förnyad
vattenbalansberäkning för vattensystemet i form av Klinthagenbäcken behöver göras för att
om möjligt försöka beräkna fram/uppskatta vad ett "nollalternativ" för Klinthagenbäckens
naturliga vattenavrinning utan det stora vattentillskott som nu tillförs från Klinthagentäkten
egentligen skulle vara. På så vis kan man få fram en antagen årlig volym som av
Klinthagenstäktens årliga överskottsvattenvolym behöver avsättas för Klinthagenbäckens
"nollalternativ" och vilken potentiell delström som då skulle kunna finnas tillgänglig för att
tas direkt från Pall 2-sjön och avledas i en av Region Gotland finansierad VA-ledning som leds
mot Lärbro för vidare hantering och användning, l detta arbete behöver även den långsiktiga
"vattenåterfyllnads vattenbalansen" räknas om för att beskriva hur ett dricksvattenuttag
påverkar återfyllnadstiden av de djupare täktområdena som kommer vattenfyllas naturligt.
Vid detta hydrologiska arbete kan även de ursprungliga hydrologiska beräkningarna i Bilaga
B:6 stämmas av mot nu insamlade mätdata för taktens avvattning och de mätningar som
skett i Klinthagenbäcken sedan hösten 2014.
Nordkalk har nu anlitat IVL som huvudansvariga för MKB-arbetet. Tony Persson som på
uppdrag av IVL genomförde den tidigare MKB:n kring Klinthagenbäckens och
Klinthagentäktens hydrologi kommer att anlitas som en sidokonsult för framtagandet av en
ny hydrologisk MKB-bilaga för den kommande prövningen. Ett färdigt
nollaternativberäkningsarbete bedöms dock inte kunna färdigställas förrän som tidigast i
augusti 2017. Resultaten från nollalternativutredningen och övriga vattenbalansberäkningar
kommer när de är klara behöva diskuteras med både Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland och Länsstyrelsen innan förslag till dricksvattenuttagsvolymer och slutgiltig
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utformning av den tekniska beskrivningen för vattenhanteringen redovisas in en formell
tillståndsansökan.
Tanken har varit att vid den planerade utökade täktprövningen och den förnyade vattendom
som den kräver även få med en vattendom om dricksvattenuttag. Nordkalk önskar utforma
det så att bolaget ansvarar för vattendomen för både täktbrytning och dricksvattenuttag och
att ett civilrättsligt avtal sedan skrivs med Region Gotland kring Tekniska förvaltningens
dricksvattenuttag. Inget traditionellt vattenskyddsområde bedöms vara aktuellt att bilda så
länge takten är i drift och i dess efterbehandlingsskede där de djupare delarna av Klinthagen
också ska återfyllas enligt efterbehandlingsplanen. Nordkalk har ett behov av att
Länsstyrelsen i det tidiga samrådet om möjligt ger råd kring hur en juridisk utformning av en
sådan vattendom bör utformas exempelvis baserat på praxis, om sådana finns.
Nordkalk önskar att inom ramen för MKB-arbetet ta ett helhetsgrepp om hur
täktvattenfrågan ska hanteras för de nya föreslagna brytområdena. Alla föreslagna områden
utom de norra bedöms kunna tillföras det befintliga vattenhanteringssystemet på något sätt
som måste beskrivas och beräknas.
l norra Klinthagens föreslagna brytområden kan vattenhanteringen behöva övervägas att
göras på något annat sätt. Det nya planerade brytområdet i norra Klinthagen bedöms inte
innehålla några större ytvattenstrukturer så som bäckar, bryor, våtmarker etc. utan är ett
område som är förlagd på en höjd. l den norra delen av det planerade brytområdet kan
finnas alvområden som vid nederbörsrikare delar av året p.g.a. det underliggande bergets
täthet i kombination med det tunna jordtäcket delvis översilas av vatten. En viktig och
avgörande fråga för hur avvattningen för dessa nya föreslagna brytområden i den norra
delen av Klinthagen är dock hur djupt Nordkalk slutligen bestämmer sig för att bryta och
exakt var. Det kan ju teoretiskt uppstå en situation där de mest norra delarna av ett framtida
brytområde, om tillstånd beviljas, kommer kunna ligga djupare än de slutgiltiga brytnivåer
som nu förekommer i norra Klinthagen. Storugnsbrottet som ligger norr om det planerade
nya brytområdet är utbrutet till en lägre höjdnivå än i norra Klinthagen. Detta gör att
täktvattnet naturligt kan vilja rinna åt andra hållet beroende på hur man bryter och i ett
slutgiltigt efterbehandlat tillstånd.
För att bibehålla vattenbalansen så som den är beräknad för idag kan delar av det nya
brytområdets vatten behöva pumpas mot täktsjön i södra Klinthagen för att tillräckligt med
dricksvatten ska finnas för vattenuttag till region Gotland. Men för vissa delområden i det
föreslagna brytområdet kan detta visa sig vara svårt p.g.a. tekniska hinder eller för
ekonomiskt ofördelaktigt. En rimlig lösning för det området som Nordkalk föredrar som
alternativ till att med pumpar och långa ledningar "tvinga" vattnet till södra Klinthagen skulle
exempelvis kunna tänkas vara att leda överskottsvatten till Storugns slambassänger för
sedimentering och vidare ut i efterföljande dikessystem och slutgiltig sedimenteringsbassäng
vid havet. På så vis hade täktvattnet från de norra delarna kunnat bli en sötvattenresurs för
tvättning av kalksten vid Storugns stentvätt samtidigt som en bra sedimentering av
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täktvattnet kan åstadkommas. Ev. överskottsvatten rinner ut i havet via Storugns
sedimentbassängsystem. En annan reservlösning hade kunnat vara att titta på
Storugnstäktens gamla avvattningskanaler som inte används längre, men som ännu finns
kvar och leder ner till Kappelshamnsviken utan att passera via något naturligt vattendrag.
Behovet av en eventuell försedimentering behöver vid en sådan lösning också i så fall
utredas.
Sammanfattningsvis så behöver täktvattenhanteringen utredas inom ramen för MKB:n och
den Tekniska beskrivningen enligt alla ovan beskriva aspekter på ett förutsättningslöst sätt
för att finna vilken lösning som bedöms vara den bästa sett ur alla relevanta perspektiv sett
ur MKB-processen men även ekonomiskt samt ur resurssynpunkt för tillvaratagande av
sötvatten för tvätt.
Ytvattenfrågorna kommer därför ytterligare behöva belysas i MKB:n. Tidiga synpunkter från
Länsstyrelsen kring tillsynsmyndighetens bedömningar om samtliga relevanta aspekter som
bedöms viktiga att tänka på vore därför önskvärt så att den fortsatta MKB-utredningen
fångar upp alla relevanta aspekter i ett så tidigt skede som möjligt.
7.9

Naturvärden: En detaljerad naturvärdesinventering genomfördes för ett

större område runt delar av Klinthagen under sommaren 2016 och kommer redovisas
inom ramen för MKB:n när den slutgiltiga täktdragningen tas fram. Vid behov kommer
ytterligare skydds- och bevarandeåtgärder föreslås för en mindre areal om det framtida
täktområde förläggs på ett sådant område som idag hyser förekomst av vissa
artskyddade arter i första hand av fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckigblåvinge. En
bevarandestatusbedömning bedöms då också behöva redovisas och i så fall behöver
Nordkalk i god tid få tillgång till statistik för dessa arter från Artportalens databas och då
även dess sekretessbelagda delar.
7.10

Arkeologi: En arkeologisk utredning av området kommer att genomföras

men inga stora, kända fornlämningar bedöms finnas i området.

8 Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingen för den planerade utvidgade brytområdena bör på ett bra sätt integreras
med den befintliga efterbehandlingsplanen för det intilliggande utbrutna täktområdet i
norra Klinthagen. Nordkalk lämnade in ett förslag till fördjupad efterbehandlingsplan för
Klinthagentäkten i februari 2017 och ett fältbesök med Länsstyrelsen har genomförts i
Klinthagen i början på april och på basen av de diskussioner som fördes då kommer ett antal
kompletteringar och ändringar föreslås i efterbehandlingsplanen. Men tanken är att dess
huvudinriktning kvarstår och efterbehandlingsplanen är i mångt och mycket inriktad på
naturlig naturåterställning för växt- och djurliv som naturligt förekommer runt takten och
därför naturligt kan vandra in. De föreslagna nya brytområde måste beskrivas i
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efterbehandlingsplanen på ett pedagogiskt och genomtänk vis och behöver anpassas till dess
naturliga förutsättningar d.v.s. om områdena med tiden blir naturligt vattenfyllda och hur
omgivande markområden bäst utformas för att gynna växt och djurliv i och runt takten på
ett bra vis. Friluftsliv och annan lämplig markanvändning bör även kunna belysas i mån av
lämpliga förslag i en sådan fördjupad efterbehandlingsplan. Frågan om återställning av vägen
genom Klinthagentäkten behöver samrådas inom ramen för en separat process med berörda
trafikmyndigheter, vilket Nordkalk kommer göra parallellt med tillståndsprocessen.

9 Översiktlig riskinventering
Utöver de vid täktverksamhet förekommande miljöpåverkansdelar som beskrivs under
rubriken: "Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan" bedömer bolaget att ingen
ytterligare översiktlig riskinventering behöver göras då denna andra textdelen täcker in alla
relevanta förekommande kända risker.

10 Redogör för planerade och redan genomförda samrådskontakter
Nordkalk planerar att genomföra ett tidigt samråd med Länsstyrelsen ca 3 veckor efter att
samrådshandlingen har lämnats in till Länsstyrelsen. Detta eftersom 3 veckors inläsningstid
har varit ett önskemål från tillsynsmyndighetens sida. Det tidiga samrådet med
tillsynsmyndigheten förslås därför genomföras helst i slutet av V. 19 d.v.s. någon gång 10-12
maj eller senast i V. 20 d.v.s. 15-19 maj för att tidtabellen för den efterföljande
samrådsplaneringen skall kunna hållas.
Sedan planerar Nordkalk att genomföra ett enskilt samråd med de närmast berörda
fastighetsägarna runt hela Klinthagetäkten i form av ett samrådsmöte i juni, men där
möjlighet till skriftväxling för eventuella sommarstugeägare även kommer erbjudas.
Ytterligare ett utökat skriftligt samråd planeras sedan att genomföras med närmast berörda
fastighetsägare, allmänhet, föreningar, myndigheter, Region Gotland m.fl. Skriftliga
synpunkter på det Utökade samrådet kommer delges möjlighet att inkomma något lämpligt
datum i senare halvan av augusti för att delge alla som så önskar att inkomma med sina
synpunkter. Efter att samrådet har avslutats och sammanställts påbörjas MKB-arbetet.
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11 Bilagor till samrådshandlingen
Bilaga l - Översiktskarta över Klinthagentäkten med omgivningar samt utpekande av
planerade områden för utökad täktansökan.
Bilaga 2 - OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om
Klinthagentäktens nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Bilaga 3 - OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall
2-djup
Bilaga 4 - OMRÅDE 3 - Pall 2område norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Bilaga 5 - OMRÅDE 4 - Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön

12 Författare av Samrådsunderlag
Gabriella Hammarskjöld Miljöchef Gotland, Nordkalk AB

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-06

TN AU § 172 Remiss - Utökat Samråd Klinthagentäkten,
Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands län
TN 2017/2134

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden svarar, i nedanstående skrivelse, på Nordkalk AB:s
samrådsunderlag gällande Klinthagentäkten.

Sammanfattning

Region Gotlands närmaste vattenskyddsområde ligger cirka 2,5 kilometer i sydöstlig
riktning i närheten av Lärbro samhälle. Brytning av kalksten i Klinthagen har skett
under flera år. Den föreslagna och planerade brytningen i området bedöms inte
utgöra någon risk för VA-huvudmannens vattenuttag i redan befintliga brunnar.
Teknikförvaltningen föreslår att Nordkalk genomför ytterligare geohydrologiska
undersökningar för att klargöra hur en ytterligare brytning på djupet kan komma att
påverka grundvattenflödena i närliggande områden i anslutning till täkten.
Nordkalk AB (nedan kallat företaget) har till Region Gotland (nedan kallat Regionen)
begärt synpunkter angående sin planerade ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt
– på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94. Sista dag för Regionen att lämna
synpunkter på underlaget är den 12 september 2017; efter att ha fått fyra veckors
respit från den 15 augusti att lämna sina synpunkter.
Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen och
därmed ansvarig för att säkra det allmännas intresse när det gäller grundvattenuttag
för dricksvattenproduktion. Nämnden lämnar synpunkter enbart såsom sakägare för
VA-huvudmannens intressen och inte i andra sakintressefrågor såsom buller,
naturvärden eller kulturhistoriska värdefrågor.
Företaget avser att ansöka om utökat tillstånd med anledning av att den fortsatta
tillståndsprocessen gällande Bungetäkten har tagit sådan tid i diverse rättsinstanser.
Därför måste företaget omplanera sin verksamhet för att vidmakthålla en
kalkstensproduktion fram till att den nya täkten i Bunge kan tas i anspråk.
De områden som pekas ut som nya brytområden för 2017 är två befintliga områden
inom nuvarande kalkbrott samt två angränsande områden i nordvästlig riktning
alldeles bredvid den nuvarande kalkbrottskanten. Ytan för de angränsande områdena
är 47,4 hektar stort och utgör grovt ungefär en tredjedel av det nuvarande
täktområdet.
Regionen äger ingen mark i eller i nära anslutning till området men har däremot
vattenintressen då en risk för påverkan på grundvattenförekomst kan ske genom de
geohydrologiska förhållandena via ingrepp i jordskorpan. Regionen vill, då brytdjupet
i förslaget kommer att göras djupare, tydligt klargöra att företaget gör grundgående
utredningar. Det är största vikt att effekterna av de hydrologiska förhållandena och
dess inverkan på akviferlager klargörs innan en brytning påbörjas.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-06

Brytningen är tänkt att prospekteras som mest i brytområde 2, där ett brytningsdjup
kan uppkomma från dagens marknivå på 37 m.ö.h (meter över havet) till som lägst
15 m.ö.h när täkten är som mest uttagen. Den framtida brytningsverksamheten kan
riskera att ge upphov till en förändrad grundvattenbalans i området i jämförelse med
dagens situation. Företaget planerar även, med anledning av det, att genomföra
analyser gällande vad de vattenkemiska förhållandena kan innebära och utredningar
om den geohydrologiska balansen innan en brytplan redovisas för pallområde 1 och
2. Då de föreslagna brytområdena är svåra att bedöma utifrån de framtida eventuella
förändringarna i grundvattenströmmarna, välkomnar Regionen att företaget kommer
att göra en sådan grundlig och vetenskaplig analys innan täkttillståndet verkligen
realiseras. Alla former av ingrepp i jordskorpan till ett visst djup kan påverka
grundvattenbildningen och även eventuella framtida vattenuttag.
Bedömningen från företaget är att när väl Klinthagentäktens djupare delar blivit helt
vattenfyllda kommer de i framtiden att utgöra Gotlands näst största sötvattensjö. Alla
befintliga och framtida kommande råvattenuttag för dricksvattenproduktion är av
intresse för VA-huvudmannen.
Bedömning

Regionens närmaste vattenskyddsområde ligger cirka 2,5 kilometer i sydöstlig
riktning i närheten av Lärbro samhälle.
Regionen vill med anledning av att brytningen kommer att göras på djupet, att
ytterligare vattenflödesanalyser görs för att kartlägga vattentillrinningen i den redan
vattenfyllda delen av kalkbrottet. Regionen bedömer att det är viktigt med denna
analys för att kunna dra slutsatser hur tillrinningen från angränsande områden intill
påverkar hydrologin.
Företaget säger själva att täktvattenhanteringen kommer att utredas vidare inom
ramen för miljökonsekvensbeskrivning och Regionen välkomnar detta och önskar ta
del av resultatet när den presenteras.
Teknikförvaltningen har tidigare framfört till företaget behovet av en förnyad
vattenbalansberäkning. Regionen vill uppmärksamma att kravet på god vattenkvalitet
är betydande i all vattenverksamhet då pågående täktverksamhet bedöms att bedrivas
på platsen under en överskådlig tid. Rådigheten och den rättsliga aspekten över
vattenresursen på fastigheten är minst lika viktig och behöver utredas ytterligare.
Ytvatten och ett eventuellt framtida vattenuttag som söks av företaget via vattendom
behöver ytterligare diskuteras och utredas.
Då en nu mer omfattande brytning planeras från företagets sida vill Regionen att
dessa geohydrologiska undersökningar initieras av företaget för att vidare kunna ta
ställning till hur brytning kommer att påverka hydrologin i området och
i angränsande områden intill täkten.
Beslutsunderlag

Nordkalk – Underlag för Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017.
Komplettering av Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017 (2017-08-21)
Tjänsteskrivelse 2017-08-29.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-06

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/474
23 augusti 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Signallottan 3, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 3 till HSB
Framtidsbostäder Mark AB för en köpeskilling av 15 900 000 kronor
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22 (RS§224) att utse tre exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv Signallottan. En av de exploatörer som
regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var HSB Bostad AB. Exploatören har nu
för avsikt att genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat
tävlingsbidrag. Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Exploatören har för avsikt att
genomföra fastighetsaffären med HSB Framtidsbostäder Mark AB, vilket är ett
helägt bolag inom koncernen.
Detaljplanen för kvarteret Signallottan fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Signallottan 3 anger bostadsändamål i två till fyra våningsplan. Tidigare
beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal innebär att Visby Signallottan 3
anvisas till exploatören till och med 2017-12-31.
Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet.
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit laga
kraft.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
- Köpeskillingen är baserad på den maximala byggrätt som detaljplanen medger och
innebär en total köpeskilling om 15 900 000 kronor.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/474

Fastighetens läge

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de köpehandlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, är i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-09-22, samt att köpehandlingarna följer vad som tidigare beslutats i
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer också att det är
rimligt att exploatören tillåts göra förvärvet av fastigheten med ett annat bolag än det
som ursprungligen vann markanvisningen, då detta bolag är ett helägt bolag inom
samma koncern. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 3 till HSB
Framtidsbostäder Mark AB för en köpeskilling av 15 900 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt
Bilaga 2. Genomförandeplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
2 (2)

Bilaga 3a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/474
13 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Signallottan 3

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att HSB:s genomförandeplan för Visby
Signallottan 3 omfattar delar av de parametrar som framledes kan komma att
tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta utvecklingsarbetet kring
genomförandeplaner och vid behov återkomma för en förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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RS 2017/619
23 augusti 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 4, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 4 till Boklok Mark och
Exploatering AB för en köpeskilling av 10 150 000 kronor.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Boklok Mark och Exploatering AB. Exploatören har nu för avsikt att genomföra sitt
bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag. Regionstyrelsen har
tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud
om 1 450 kr/kvm BTA och med den maximala byggrätt som detaljplanen medger
innebär det en total köpeskilling om 10 150 000 kronor.
Tidigare beslutat markanvisningsavtal innebär att Visby Sergeanten 4 anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett
indextal.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet.
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit laga
kraft.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
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- Avtalets giltighet är beroende av att erforderligt antal förhandsavtal (40%) om
lägenheter tecknas i byggprojektet. Exploatören ska senast 2017-10-30 redovisa
utfallet och har om nödvändigt antal ej uppnåtts, rätt att avstå från att genomföra
affären.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att de handlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, följer regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 4 till Boklok Mark och
Exploatering AB för en köpeskilling av 10 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3

Köpekontrakt
Karta
Genomförandeplan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Kartbilaga Gotland Visby Sergeanten 4

SERGEANTEN

Bilaga 3a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/619
13 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Sergeanten 4

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Bokloks genomförandeplan för
Visby Sergeanten 4 omfattar delar av de parametrar som framledes kan komma att
tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta utvecklingsarbetet kring
genomförandeplaner och vid behov återkomma för en förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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Sida 1 av 1

GENOMFÖRANDEPLAN
för BoKlok på fastigheten Gotland Visby Sergeanten 4
BoKlok bygger hållbara hem för människor med normala inkomster. Produktionen av BoKloks
trähus sker mestadels i fabrik, vilket ger en effektiv byggprocess. Vårt ekologiska fotavtryck är
också mindre än för jämförbara hus.
BoKloks A7-projekt omfattar totalt 82 lägenheter, med lägenhetsstorlekar från 1 RoK på 31 kvm till
4 RoK på 85 kvm. BoKlok har erfarenhet av försäljning från flera tidigare genomförda projekt i
Visby. A7-projektet genomförs i 2 säljetapper, etapp 1 (hus A och B) med 40 lägenheter och etapp
2 (hus C, D och E) med 42 lägenheter, men med tanken att bilda en gemensam
bostadsrättsförening; Brf BoKlok Kaptenen.
Under april månad tecknas markanvisningsavtal. Samtidigt förbereds bygglovshandlingar. Under
maj/juni förväntas avtal för genomförande och köpekontrakt hanteras. Bygglovsansökan lämnas in
i april/maj.
Säljstart av etapp 1 sker i början av september och för etapp 2 någon månad senare. Fram till
säljstarten erbjuds information via BoKloks kundkväll och annat informationsmaterial. Vid själva
säljstarten lämnar man in sin intresseanmälan. Därefter avgör turordningsdragning vem som får
välja lägenhet först. Med BoKloks unika säljprocess får alla samma chans att efterfråga en
nyproducerad bostad.
I början av oktober planeras etapp 1 att ”avropas” i fabrik och etapp 2 ”avropas” i början av
december. I fabriken görs det mesta klart inomhus och när lägenheterna kommer till byggplatsen
återstår montering och viss komplettering invändigt, ex inkoppling av el och vatten och installation
av vitvaror.
Enligt plan påbörjas montage av etapp 1 vecka 18 2018 och etapp 2 vecka 24 2018. Dessförinnan
utförs markarbeten, betongplattor m.m. Första inflyttning är beräknad till oktober/november 2018.

Viktiga datum (preliminära):
Markanvisningstävling
Lagakraftvunnen detaljplan
Markanvisningsavtal
Genomförandeavtal och köpekontrakt
Bygglov
BoKlok Säljstart
Tillträde fastigheten (efter minst 40 % tecknade
lägenheter)
1:a avrop till fabrik
Byggstart på plats (markarbeten)
Montage av hus påbörjas
Inflyttning påbörjas, preliminärt

2015
2016
April 2017
Maj/juni 2017
Juni/juli 2017
Vecka 36 (sept)
Okt 2017
Okt 2017
Nov 2017
Maj 2018
Okt/Nov 2018

BoKlok Housing AB, Drottningtorget 14, 205 33 Malmö, Telefon 010-448 00 00, Org.nr 556673-3829, www.boklok.se

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/732
24 augusti 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Del av Visby Österby 1:1 och Visby Skogsholm 1:9, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att försälja del av fastigheterna Visby Österby 1:1 och Visby
Skogsholm 1:9 till Fortifikationsverket enligt upprättat köpekontrakt, för en
köpeskilling om 300 000 kronor.

Sammanfattning

Fastigheterna Visby Österby 1:1 och Visby Skogsholm 1:9 ägs av Region Gotland
och är belägna strax öster om Visby tätort (se bilagd karta). Fortifikationsverket
innehar ett arrendeavtal avseende tre markområden om totalt drygt 30 000 kvm.
Arrendeavtalet är tecknat 1975 mellan dåvarande fastighetsägaren Domänverket och
Fortifikationsförvaltningen och upplåtelsen gäller tills vidare så länge aktuella
områden erfordras för avsett ändamål.
Arrendator har nu begärt att tillåtas förvärva ett område som till stor del omsluter
arrendeområdena och som skulle omfatta ca 60 000 kvm. Arrendatorn har 2013 låtit
göra en värdering av markområdet som i huvudsak innehåller tallskog, värderingen
pekade på ett markvärde kring 220 000 kronor eller ca 41 tkr/ha. Med hänsyn till att
värderingen är fyra år gammal har regionstyrelseförvaltningen bedömt att det är
motiverat med en något högre köpeskilling och föreslagit 300 000 kr, vilket
motsvarar ett skogsmarkspris om 50 tkr/ha.
Region Gotland har tagit fram ett köpekontrakt som i huvudsak reglerar följande:
-

Områdets exakta avgränsning fastställs vid kommande lantmäteriförrättning

-

Köpeskillingen uppgår till 300 000 kronor

-

Säljaren ansöker om fastighetsbildning, kostnaden för denna betalas av
köparen

-

Tillträde får ske när fastighetsbildning genomförts, tidigast 2017-06-01

-

För den elledning som passerar området ska ett avtalsservitut upprättas innan
tillträdet
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan säljas till
Fortifikationsverket. Det arrendeavtal som finns ger redan arrendatorn rådighet
över arrendeområdet under ”evig tid” och det är därför mer ändamålsenligt att
arrendatorn får bli formell ägare till en nybildad fastighet som omsluter
huvuddelen av det aktuella arrendeområdet. Köpeskillingen bedöms som
marknadsmässig utifrån markens beskaffenhet och läge.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att försälja del av
fastigheterna Visby Österby 1:1 och Visby Skogsholm 1:9 till Fortifikationsverket
enligt upprättat köpekontrakt, för en köpeskilling om 300 000 kronor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/638
15 juni 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Öka befolkningsantalet på Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås med anledning av nedanstående bedömning

Sammanfattning

Gunnel Lindby (C) yrkar i sin motion att Region Gotland för att öka befolkningen
dels ska föra dialog med Skatteverket för att påtala deras skyldighet att följa
folkbokföringslagen, dels aktivt informera egen personal om vikten av att
folkbokföra sig på Gotland.
Ärendebeskrivning

Regionens mål att öka befolkningen till 65 000 invånare 2025 motiveras till del av att
intäkterna då skulle öka medan man kan anta att verksamheten inte skulle behöva
byggas ut i samma utsträckning. Det grundas på uppfattningen att det går att
effektivisera och merutnyttja de resurser som redan finns, framförallt inom skola,
vård och omsorg.
Enligt folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där han
eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma
att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på
fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn
till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. Det är Skatteverket
som ansvarar för att upprätthålla lagen. Ett beslut om en persons bosättning får
överklagas av en kommun som berörs av beslutet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns anledning för regionen att för
Skatteverket påtala deras skyldighet att följa folkbokföringslagen. Region Gotland
förutsätter att Skatteverket följer de lagar och regler som ligger inom deras område.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer också att regionen inte har resurser som kan
avsättas för att ta reda på vilka eventuellt felaktigt registrerade personer som skulle
kunna överklagas och sedan driva sådana processer.
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Medarbetare inom Region Gotland ska följa folkbokföringslagen på samma sätt som
alla andra medborgare. Om man är permanent bosatt på Gotland så förutsätts man
folkbokföra sig här. Om man med anledning av familjesituation eller andra
omständigheter arbetspendlar till Gotland avgörs folkbokföringsort utifrån
lagreglerna.
Beslutsunderlag

Motion Gunnel Lindby (C)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/616
7 augusti 2017

Avd reg utv, enheten för Hållbar tillväxt
Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Håll Gotland rent
Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
• Motionens förslag avslås, enligt Tekniska nämndens förslag.
• Tekniska nämnden föreslås återkomma i ett nytt ärende om behovet av resurser för
att fullfölja ansvaret för avfallsplanen och dess åtgärder

Sammanfattning

Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent, men enligt motionen görs det inte
tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot
nedskräpning i naturen. Motionens förslag att Region Gotland tar initiativ till att alla
socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland bedöms inte ingå i
det kommunala avfallsansvaret. Däremot gör både tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden i remissvar till regionstyrelsen bedömningen att resurser
behöver tillskjutas för att kunna klara avfallsuppdraget enligt de nya föreskrifter som
trädde kraft i maj 2017.
Medlemskapet i HSR bedöms med ganska små insatser kunna utnyttjas till att ge
effekt till kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Enligt nya riktlinjer
för avfallsplanerna och deras genomförande behöver resurserna förstärkas för att
arbeta förebyggande mot nedskräpning och dessutom samordna avfallsarbetet, dels
internt inom regionens olika verksamheter där avfall uppkommer, dels gentemot
näringslivet för att förhindra att onödigt avfall uppkommer. Därför föreslås
teknikförvaltningen få ett anslag för en projektanställning under 2018.
Ärendet återremitterades av regionstyrelsen 2016-11-24 (§ 286) för internremiss till
tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendebeskrivning

I motionen fördes fram att Region Gotland trots sitt medlemskap i ”Håll Sverige
rent” inte gör tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i
arbetet mot nedskräpning i naturen och att nedskräpningen har ökat under de senaste
åren.
Motionens förslag var att med inspiration av projektet i Kibaha i Tanzania, utveckla
allmänhetens engagemang mot nedskräpning. Region Gotland föreslås ta initiativ till
att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland. Detta förslag bedöms
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inte genomförbart, men ett antal andra åtgärder i motionens anda bedöms
nödvändiga för att klara nya kommunala avfallsföreskrifter.
Bakgrund

Nedskräpningen kostar stora summor varje år i form av gaturenhållning och
hantering av nedskräpningsärenden. Samtidigt är allmän nedskräpning både är ett
miljöbrott, ett allvarligt miljöproblem och en stor otrivselfaktor såväl i
allemansrättsligt tillgänglig natur som på allmänna platser i bebyggda miljöer.
Berörd lagstiftning

Från och med 1 maj 2017 gäller en reviderad avfallslagstiftning och nya föreskrifter
för kommunernas avfallsarbete. Ändringarna innebär enligt Naturvårdsverkets
hemsida bland annat att:
•

Rubriken ändras (till ”kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall”) för att visa att avfallsförebyggande åtgärder ska ingå i
planen

•

Mål och åtgärder ska utgå från avfallshierarkin, nationella avfallsplanen och
programmet för avfallsförebyggande

•

Planen ska innehålla mål och åtgärder för att minska nedskräpningen

•

Behovet av infrastruktur för avfallshantering enligt kommunens översiktsplan
ska anges

•

Det ska redovisas vilka funktioner/verksamheter i kommunen som
medverkat vid avfallsplanens framtagande, detta för att samverkan under hela
processen med att ta fram en avfallsplan höjer kvalitén på avfallsplanen.

Andra viktiga förändringar är att:
•

Avfallsplanens syfte ska beskrivas.

•

Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen
samt andra relevanta mål, strategier och planer.

•

Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit.

•

Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att
implementera mål och åtgärder.

•

Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen
ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall
och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.

Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av
ändringar i insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade
avfallsflöden och bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering.
Facknämndernas bedömning

Tekniska förvaltningen anger i sin beskrivning av ärendet att Region Gotland de
senaste åren har hamnat i en negativ spiral av ökande antal nedskräpningsärenden,
stigande kostnader, bristande uppföljning och mycket lite förebyggande verksamhet.
Skräpplockardagarna – Håll Gotland Rent - och andra förebyggande insatser, samt
återkommande skräpmätningar behövs för att vända trenden. För att kunna
genomföra detta krävs en förvaltningsövergripande organisation, en separat budget
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och långsiktiga personella resurser. En årlig förebyggande satsning på 300 000 kr
motsvarar de kostnader som Region Gotland har redan idag, för städinsatser och
handläggning varje år. Målsättningen är att vi inom ett par år ser en minskad
nedskräpning, ett stort samhällsengagemang med bra samarbetspartners som leder till
minskade kostnader för städinsatser och handläggning.
Teknikförvaltningen anför vidare med hänvisning till Vision 2025: Ett rent samhälle
ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och
trevligare miljö för medborgarna och betyder att skador på människor och djur
minskar. Nedskräpning är en fråga som berör och engagerar många människor i
deras vardag. Att ta vara på engagemanget i denna vardagsnära fråga är också ett sätt
att involvera människor i mer komplexa miljöfrågor som behöver hanteras för att
skapa en hållbar utveckling.
Vision 2025: ”År 2025 är Gotland ett hållbart samhälle
Enligt uppgift från TKF (enhet vatten och avfall) är det ännu oklart vilka delar av de
nya åliggandena som blir tillåtna att finansiera via avfallstaxor och vad som därutöver
kommer att behövas finansieras via skattekollektivet. I nuläget saknas avdelade
resurser för att hantera nedskräpning, än mindre att strukturerat arbeta
avfallsförebyggande. För uppdraget att informera finns redan budget, - men inte
resurs internt.
Enligt uppgift från TKF (enhet vatten och avfall) används nu strandstädningsbudget,
då ingen annan budget finns att tillgå (inom enhet gata park), till att röja upp efter de
nedskräpningsärenden som anmälts till Miljö och hälsa och där ingen ansvarig kan
hitta och åläggas att röja upp. Detta blir ännu än del i att nedskräpning bidrar
negativt till turisternas bild av Gotland, när strandstädningen inte kan prioriteras.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar föreslår Regionstyrelsen att tydliggöra
ansvar och finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning, vidare lyfts
behovet av att arbetet inbegriper samverkan med näringsliv och civilsamhälle och
påpekas att kostnaderna som idag belastar skattekollektivet för nämndens hantering
av nedskräpningsärenden är ökande och uppgår till minst 150 tkr årligen.
Inom teknikförvaltningens enhet vatten och avfall är arbetet med en ny avfallsplan
inlett. Ett projekt för att starta regionens arbete för att minska nedskräpningen skulle
göra stor skillnad enligt enhetens bedömning. En projektanställning för att
samordna olika aktiviteter, sammanställa information, informera i skolor och delta i
information internt och externt är önskvärt.
Kostnaden för en satsning på strategiskt arbete mot nedskräpning bedöms enligt
Teknikförvaltningen bli 600 tkr per år enligt nedan:
 Koordinator/informatör 200 tkr
 Skräpplockar-kampanj 50 tkr
 Skräpmätningar 50 tkr
 Handläggning (MHN) 150 tkr
 Städinsatser (Gata/park) 150 tkr
Årliga merkostnader totalt 600 tkr, vilket bör samordnas i tid med arbetet för att ta
fram en ny avfallsplan.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning

RSF påpekar att TN ska enligt 1 § gällande reglemente
http://www.gotland.se/53713) bl.a.
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de
ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av
avfallshanteringen i regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på
regionen enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte
kräver tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för
debitering av renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten
får färdas fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning…
och gör därvid bedömningen att någon ändring av reglementet synes inte behövas,
eftersom det reglerar avfall enligt MB utan närmare specifikation.
Facknämnderna har i sina motionssvar önskat att regionstyrelsen klargör ansvar och
finansiering, då avfallsfrågorna berör flera nämnder och verksamheter och det finns
behov av förvaltningsövergripande samordning. I muntliga överläggningar har TKF
nämnt, förutom HSF och TKF som båda behöver anlita upphandlade tjänster för att
omhänderta avfall och MHN som tillsynsmyndighet; att samverkan i avfallsfrågor
bör ske mellan regionens olika uppdrag och verksamheter som t ex världsarvet,
skolor och fritidsverksamhet, regionens avfallshantering under stora evenemang som
Medeltidsveckan och Almedalsveckan samt avfallsfrågor inom fysisk planering och
exploatering. I Miljö och hälsoskyddsnämndens remissvar lyfts samverkan med
näringslivet.
RSF, enheten för hållbar tillväxt, gör bedömningen att utökade resurser till arbetet
mot nedskräpning är önskvärt i ett samhällsperspektiv och framför allt nödvändigt
för att klara lagstadgat uppdrag, men ser även behovet av att kunna hålla en dialog
med näringslivet också för att minska onödigt avfall och därmed minska trycket på
det begränsade deponiutrymme som finns på Gotland. Dessutom tillkommer enligt
de nya föreskrifterna ansvar dels för att vidta åtgärder mot medskräpning, dels ett
samlat ansvar för allt kommunalt ansvar samt för att ha ett strategiskt
avfallsförebyggande arbete.
RSF, enheten för hållbar tillväxt, gör därför bedömningen att Tekniska nämnden
inför 2018 behövt en utökad budgetram för ett avfalls- och
nedskräpningsförebyggande samordningsprojekt. Med nuvarande budgetläge finns
dock inga ramar för detta. Teknikförvaltningen har framfört att de önskat medel
anslagna redan under hösten 2017, men ärendet fanns inte med i budgetarbetet heller
för 2018, de nya avfallsföreskrifterna beslutades för sent.
För kommande år får tekniska nämnden äska budget i ordinarie budgetprocess. RSF
ser fördelar med att facknämnden har ansvar för det samlade avfallsarbetet inom
Region Gotland. Arbetet kräver en allt högre grad av teknisk kompetens och
specialistkunskap. Uppdraget bör inrymmas i tekniska nämndens uppdrag och
reglemente. Samtidigt är renhållning och avfallshantering en viktig del av Region
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Gotlands ”ansikte utåt” gentemot boende, besökare och näringsliv och är därför av
vikt också för regionstyrelsens ansvarsområde, inte minst inom regional utveckling
samt ekokommunutveckling.

Beslutsunderlag

Motion från Eva Gahnström (C) 151012 Håll Gotland rent
Beslut MHN § 51, remissvar 2017-04-18
Beslut TN § 81, remissvar 2017- 03-22
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen; enhet vatten och avfall, tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. ”Håll Gotland Rent”
Enligt Region Gotlands hemsida planeras det för att åter bli medlemmar i ”Håll Sverige rent”.
Nedskräpningen har ökat under de senaste åren i samhällen, längsmed vägar och i naturen. Nu
är det verkligen dags att ta ihåll med skräpet. ”Håll Sverige rent” har bl. a. tagit fram förslag
på åtgärder mot nedskräpning, som hjälp till kommunerna. Det är bra att Teknikförvaltningen
har gratis sopsäckar för den som vill städa i sitt närområde. Men det räcker inte. Skolorna,
civilsamhället och företag måste engageras i arbetet mot nedskräpning. Det behövs också
informationsinsatser för att motverka att skräpet hamnar i naturen.
Gotland Kommun har under många år drivit projekt i Kibaha i Tanzania. Det startade som ett
vattenprojekt och har senare utvecklats till att även gälla renhållning, demokrati och kultur.
Gotland har hjälpt Kibaha med vattenhushållning, sopbil och utrustning till renhållningsarbetare. Det folket i Kibaha kan lära oss är att hjälpas åt och att samarbeta bättre. Till
exempel städar alla (innevånare, politiker och tjänstemän) sitt bostadsområde en gång i
månaden. Det är kanske att ta i att städa varje månad, men vi kan göra en rejäl städinsats en
gång i halvåret.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.

Bro 151012

Eva Gahnström

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 81

Remissvar Håll Gotland Rent
AU § 52
TN 2016/2900, RS 2015/616

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27
- Motion 2015-10-12
- RS Tjänsteskrivelse 2016-10-26
- Protokollsutdrag RS §286, 2016-11-24

Tekniska nämndens beslut
•

Förvaltningens yttrande överlämnas till Regionstyrelsen som föreslås tydliggöra
ansvar och finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med
Teknikförvaltningens förslag.

•

Hos Regionstyrelsen föreslås att motionen avslås.

Avfallsingenjör Lisa Larsson presenterade ärendet.
Sammanfattning

Eva Gahnström (C) har i en motion till Regionfullmäktige 2015-10-12 föreslagit att
Region Gotland (nedan kallad Regionen) tar initiativ till att alla socknar och samhällen
tillsammans städar Gotland. Miljöbalken, Gaturenhållningslagen och Den nationella
avfallsplanen för 2012-2017 ålägger kommunen ett omfattande ansvar som Regionen
behöver förhålla sig till.
Regionen har de senaste åren hamnat i en negativ spiral av ökande antal
nedskräpningsärenden, stigande kostnader, bristande uppföljning och mycket lite
förebyggande verksamhet.
Skräpplockardagarna – Håll Gotland Rent - och andra förebyggande insatser, samt
återkommande skräpmätningar behövs för att vända trenden. För att kunna genomföra
detta krävs en förvaltningsövergripande organisation, en separat budget och långsiktiga
personella resurser. En årlig förebyggande satsning på 300 000 kr motsvarar de
kostnader Regionen idag har för städinsatser och handläggning varje år. Målsättningen
är att vi inom ett par år ser en minskad nedskräpning, ett stort samhällsengagemang med
bra samarbetspartners som leder till minskade kostnader för städinsatser och
handläggning.
Forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

Forts TN § 81
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande

____
Lisa Larsson och Åke Edvinsson presenterade ärendet. Vissa förändringar i
förvaltningens yttrande hade tillkommit sedan behandlingen i arbetsutskottet.
Yrkanden
Ordföranden yrkade att förvaltningens yttrande överlämnas till Regionstyrelsen som
föreslås tydliggöra ansvar och finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i
enlighet med Teknikförvaltningens förslag.
Eva Gahnström yrkade att motionen bifalls.
Ordföranden yrkade avslag på motionen.
Ordföranden fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag samt att
motionen avslås.

Expedieras: Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-18

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-04-04

MHN § 51
Au 46
MHN 2017/640
-SBF 29 mars 2017

Motion – Håll Gotland rent

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
•

Motionen anses besvarad med SBFs tjänsteskrivelse och följande tillägg:

•

MHN anser att det är av stor vikt, både ekonomiskt och för upplevelsen av
Gotland, att en attitydförändring för att motverka nedskräpning uppnås.

•

MHN föreslår Regionstyrelsen att tydliggöra ansvar och finansiering för det
strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med MHN:s förslag, också
inbegripet samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

Miljöhandläggare Åke Edvinsson föredrar ärendet för nämnden.
Bakgrund

Regionfullmäktige i Region Gotland har mottagit en motion angående
nedskräpningsproblematiken. Av motionen framgår bland annat att nedskräpningen i
samhället ökar och att det behövs en kraftsamling för att komma till rätta med
problemet. Alla aktörer bör vara med såsom skolorna, civilsamhället och företagen.
Motionen föreslår att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen
tillsammans städar Gotland. Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland har fått
motionen på remiss.
Miljö och hälsoskyddsnämnden (MHN) delar de uppgifter i motionen angående att
nedskräpningen i samhället ökar. Antalet registrerade ärenden hos MHN har från 2013
gått från 34 ärenden till 2016, 121 ärenden. Mest nedskräpningsärenden inkom 2015, då
184 ärenden registrerades och handlades. Endast MHN´s kostnad för handläggning av
dessa ärenden uppskattas till ca 600 000 kr för denna fyraårsperiod (2013-2016). Då det
många gånger är omöjligt att härleda vem som är ansvarig för nedskräpningen tas
merparten av kostnaden av skattekollektivet.
Utöver MHN´s handläggningskostnad har Region Gotland kostnader för hämtning och
annan hantering av avfallet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-18

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-04-04

forts
forts
Denna kostnad belastar Tekniska nämnden och avfallskollektivet. Summan uppgick
under samma tidsperiod ca 385 000 kr.
Sammantaget har Region Gotland, mellan 2013-2016 lagt ca 1000 000 kr på
nedskräpningsarbetet.
Bedömning

Mot bakgrund av vad som ovan angivits anser MHN att nedskräpningsfrågan bör
prioriterad inom Region Gotland. Att inte prioritera frågan kommer att innebära ökade
kostnader för samhället, ett mer nedskräpat Gotland och att avfall hamnar på fel ställen
vilket kan innebära risk för miljön och för människans hälsa.
Nedskräpningsfrågan skulle även kunna ha betydelse för Gotlands näringsliv då Gotland
som en attraktiv turistdestination förutsätter att avfall omhändertas på rätt sätt. Ett
skräpigt Gotland har inte samma attraktivitet.
För närvarande finns en grupp bestående av handläggare från Enhet miljö och
hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen som jobbar med
att ta fram effektiva processer för handläggning av nedskräpningsärenden. En synpunkt
som framkommit vid dessa möten är att TN inte har en särskild budget för
nedskräpningsärenden. Detta bör tillskapas. Vidare anser MHN att nedskräpningsfråga
bör hanteras långsiktigt och strategiskt. Arbetet bör ha som mål att så lite avfall som
möjligt hamnar ute i naturen eller på platser som inte är prövade för avfallshantering.
Detta arbete handlar om att utbilda och medvetandegöra alla på Gotland om frågan och
verka för att det känns ”onaturligt” att dumpa avfall i exempelvis naturen. Ett sådant
arbete kan förslagsvis göras i skolor och förskolor och ske med inblandning från flera
förvaltningar. Region Gotland är medlem i organisationen Håll Sverige rent (HSR).
Genom HSR sker ett kunskapsutbyte med andra kommuner och utbildningsinsatser av
Region Gotlands medarbetare. HSR tillhandahåller även ett brett informationsmaterial
och aktiviteter så som skräpplockardagar för skolungdomar. Region Gotland medverkar
i dagsläget mycket begränsat i dessa aktiviteter.
En särskild grupp med egen budget och kommunikationsstrategi bör etableras för
kontakten med HSR och driva det strategiska arbetet med nedskräpning.
För att få kunskap över nuläget bör så kallade skräpmätningar genomföras och följas
upp. Både vad gäller den faktiska nedskräpningen men också människors beteenden och
attityder ska utvärderas. Detta i syfte att insatser görs på rätt åtgärder.

forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-18

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-04-04

forts
Sammanfattningsvis anser MHN att arbetet med nedskräpning bör ske både genom att
arbeta med den aktuella nedskräpningen, dvs det avfall som idag hamnar i naturen och
genom förebyggande med utbildning och information av allmänheten och kommande
generationer.

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott begär komplettering av
tjänsteskrivelse.

Skickas till:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

