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Information. Slutrapport sockenfibersatsning 2010-2017
Innehåll
•

Slutrapport

Agenda
Statssekreterare Alf Karlssons besök den 15 september 2017

08.30 -10.30 Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, lokal Korallen.
-

Välkommen/presentation
Bakgrund till besöket
Presentation av Gotlands arbete med utbyggnaden av bredband
Fortsatt arbete med bl.a. förstärkning av redundans i nätet
Diskussion

10.45- 12.00 Besök BRS Intron, inkl lättare lunch. Skarhällsgatan 13.

12.00

Cecilia Schelin Seidegård
Alf Karlsson
Anne Ståhl Mousa/Gunilla Lexell
Anne Ståhl Mousa

Henrik Ringbom,
Christer Pettersson

Transport till Visby flygplats.

Deltagare från Gotland.
Cecilia Schelin Seidegård
Peter Lindvall
Kjell Norman
Anne-Ståhl Mousa
Gunilla Lexell

Landshövding (kl. 08.30-10-30)
Regiondirektör, Region Gotland (fått förhinder)
Enhetschef, Länsstyrelsen
Regional Bredbandskoordinator, Region Gotland
Bredbandssamordnare, Länsstyrelsen

Fiber

Jordbruk

Gotland

Ö
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2010 Förutsättningar
+ 57.000 invånare
28.000 hushåll varav 20.000 på landsbygden
23.500 hus på landsbygden
av dessa ca 9000 fritidshus
12.000 hus i Visby
+ ca 15.000 företag
Uppskattad total marknadsvolym max 40.000
ca 50 % hade ADSL
8 EJ fibrerade telestationer av >70
Utmaningar
Fornlämninga & höga naturvärden
Anslutningsgraden - behov av att få med fritidsboende
Tillräckligt med kompetens
Utspridda fastigheter
Många fritidsboende

Bredbandsstrategin - 2010
•

Fiber till ALLA >100 Mbps / symmetriskt + i nod/hus tillgängligt >1
Gbps

•

Operatörsneutralt & öppna nät (om möjligt)

•

Målsättning - Samtliga socknar (92) utbyggda slutet av 2015

•

Använda socken-modellen (testad 2009) förväntat 30-40 projekt

•

Beräknad kostnad 20 - 25.000 kr / hus
+ 3 dagsverken & INGEN markersättning

•

Mål 90 % av hushållen fiber 2020

•

Beräknad totalkostnad, exklusive dagsverken, ca 500 miljoner

•

Tänkt offentlig finansiering 30 - 35 miljoner
ca 60 % hushållen direkt går med vid en anslutningsavgift på 15-20 000
ca 90 % når man vid en anslutningsavgift kring 10-15 000.

•

Prismodell:

•

Skapa paraplyorganisation för sockennäten

•

Visby ej inkluderat i satsningen

•

2010 bara en part som var intresserad av att leverera tjänster …

Att nå ett mål med liten kassa
Engagemang
Samverkan
Gotländska livsstilen
Underifrån
Okonventionell
Kunskapsspridning
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Fiberutbyggnaden på Gotland
92 socknar har fiber + Visby
Den som vill ansluta sig till fiber kan göra så
Dessutom, full täckning för fast mobilt bredband
(vi är redo för kopparavvecklingen)
Nätägare 31 socknar + 5 (4) marknadsaktörer
Många tjänsteleverantörer
Tekniskt egentligen inga kapacitetshinder …
2010… 100/10 3Play
2015… 250/100 Mbps < 4 or 12 Gbps
Back-bone dimensionerat (dagens kända behov + 20%)
3Play vanligast för 350 kr/mån fast pris 10 år
”av-på” abonnemang möjligt (mest fritidsboende)
Anslutningsgrad
Fast boende 80 - 99%
Fritidsboende 55 - 99 %
I Visby 55 - 85 %
+GotlandsHems 5.400 lägenheter
får fiber in under ht 2017
Anslutna

+ 65 år i hög grad
35 - 45 ”tror på mobila nät”

Erfarenheter:
•
•
•
•

•

Färdiga nät 80 - 100 kr/m
Grävning 35 - 55 SEK kr/m
Dagsverken sänker kostnaden
Entreprenörerna
•
Bättre maskiner
•
Gotlands anpassade
metoder
•
Bra inmätning
Sockenkänsla på köpet

Offentliga :
Effektiv samverkan Lst - RG
• Tillståndsgivning - stora insatser
för att förenkla
• Lantmäterit - förenklat och
anpassat kostnadsmodellen
•

Kostnad & Finansiering
Nettokostnad för fastighetsägaren:
•

Snittkostnaden = egen insats 18.000
>>> men fallande mot 16.000
23%

•

Spannet 8.000 - 24.000

Bidrag:
•

Offentligt stöd 2.000

•

Näthyra + direkt inv. 6.000

8%

69%

Verklig kostnad för tänt nät:
•

26.000

24.000
Näthyra

Off. bidrag

Egen insats
8

Kontantinsatser i kr
•

Privata insatser

371 milj

•

Marknaden

126 milj

4%

4%
23%

Bidrag:
•

Offentligt ”EU”

20 milj

•

Offentligt Gotland

23 milj

69%

540 milj

Hushåll

Marknad

EU

Gotland
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Fiber investeringen 2010 -2020
2010 - juli 2017 >>>Totalt ca 550 mil kanalisation
Totala fiberinvesteringen på Gotland

540 miljoner

+ Dagsverken (värderade till 750 kr/dag) 225 miljoner
Plan 2017 - 2018
5.400 hyreslägenheter GotlandsHem
Fiber investeringar kring datalager
Robusthets satsningar
Förtätnings projekt
Summa 2020

xx
xx
xx

ca 225 meter/hus

ca 1 miljard

(I Bredbandssatsningen 100 kr/meter >>> efteranslutningar ca 150 kr / meter)
10

Gotlands digitala väg
1995 Tjelvar - Ljuset kommer till Gotland
2001 Beslut om IT infrastrukturprogram för Gotland ”I-net”
2003 ”Rosengren-pengarna” 98% täckning FWA / DLS + ortssammanbindande fiber
(totalt 60 milj vara av 10 milj Kommunen, 20 milj el-bolaget GEAB)
2010 Beslut: Fiber till alla fastigheterna utanför Visby - Telia leverera tjänster
2010 4G i Visby
2011 Diplom för ambitionen
2011 Granskning av nät
2011 Skanova öppet nät
2012 Bredbandsbolaget
2013 IP Only / Gotland Fiber
2014 Micro-trenching
2014 Visby kommer med
2015 Toppar listan: Fiber på landsbygden
2015 FiberX - Zitius - Skanova
2015 Regional Digital Agenda (RDA) antas
2017 Fiberutbyggnaden - klar
2017 Beslut om avancerat datalager på Gotland
2017 Robusthetsarbete - skarpt läge

Fibern på plats - Nästa steg…
Förtätnings satsning
I samverkan med marknaden*
…”mjuklanda” mot kopparavvecklingen (1/3 dec 2018)
Redundans och robusthet
- Alla nät, oaktat nätaktör, skall vara lika robusta
- Ytterligare korskopplingspunkt
- Gix-punkt och lokal televäxel som kan vända trafiken
- UPS 4+4 timmar (dislar redan tillgängliga) & i hemmen
FOKUS: Samhällsnät, datalager och försvaret
Mobila nätet
Komplettering med mobilmaster
5G + WiFi
Genomförande av Gotlands RDA
• Digitalt stött företagande
• e-tjänster
• Bredband
• Ökad IT användning
• e-hälsa
• Digitalt stödd samhällsplanering
• Digitalt stödd utbildning

Skanova/Telia
IP Only/Bredbandsbolaget
Telenor/Bredbandsbolaget
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Prisförändringar för regionstyrelseförvaltningens resultatenheter – Strategisk
plan och budget 2018-2020
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 219
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13
Bilaga: Prisförändringar regionstyrelseförvaltningen

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 219

Prisförändringar regionstyrelseförvaltningen strategisk plan och budget 2018-2020

RS 2017/761
AU § 244

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Prisförändringar för regionstyrelsens resultatenheter godkännes enligt upprättat
förslag. Förslaget innebär att 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.

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.
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.
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.
Arbetsutskottet begärde ytterligare förtydligande gällande bl a sparkrav och överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterande handling har
bifogats kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Anvisning för strategisk plan och budget 2018-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/761
13 september 2017

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/761

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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Bilaga

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/761
13 september 2017

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/761

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 5

Justering av budget 2018 gällande viss
kompensation
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 220
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-25

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 220

Justering av budget 2018 gällande viss
kompensation

RS 2017/7
AU § 245

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Nämndernas budgetramar justeras enligt förslag gällande fördelning av personalkostnadskompensation, sänkt internhyra samt förändring av vissa interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget 2018-2020 i 2017-06-19,
§ 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. (2017-05-30, § 132)
Förutom fördelning av personalkostnadsbudgeten återstår ramjusteringar till följd av
sänkning av internhyra samt förändring av interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.
I 2018 års budget har en personalkostnadskompensation på 100 miljoner kronor
beslutats.
78 miljoner kronor föreslås till generell personalkostnadsuppräkning och 22 miljoner
kronor för satsning på jämställdhet och bristyrken.
Ärendet samordnas med ärende om förändringar inför 2018 av de befintliga prismodellerna. Arbetsutskottet beslutar därför att överlämna även detta ärende utan
eget yttrande.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande då det samordnas med
ärende kring prisförändringar regionstyrelseförvaltningen. Arbetsutskottet beslutade
att detta ärende skulle kompletteras inför regionstyrelsens sammanträde och därför
lämnas utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
25 augusti 2017

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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Tjänsteskrivelse
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 6

Valkretsindelning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 223
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
• Valnämnden 2107-07-06, § 4 (Förslag antal valkretsar)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 223

Valkretsindelning

RS 2017/606
AU § 247

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


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

Indelning i valkretsar beslutas av fullmäktige. Beslutet ska för att gälla fastställas av
länsstyrelsen. Region Gotland är sedan tidigare beslut indelat i tre valkretsar. För nytt
beslut om antalet valkretsar till fullmäktigevalet 2018 krävs beslut av fullmäktige
senast 2017-10-31 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Valnämnden har 2017-07-06 föreslagit, efter hörande av partierna, att Gotland bildar
en valkrets (Vn § 4).
Regionstyrelseförvaltningen 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 för att bifalla valnämndens förslag om
endast en valkrets. Indelningen bör gälla tillsvidare. För beslut måste regionstyrelsen
återlämna ärendet till fullmäktige.
Som bakgrund till ärendet kan ses Valmyndighetens utbildning med anledning av
ändrade regler i vallagen (SFS Lag (2017:748) om ändring i vallagen (2005:837)) som
valnämnden deltagit i.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dela ärendet
medborgarförslag gällande valkretsindelning och valnämndens ärende i samma fråga i
två separata ärenden. I kallelse till regionstyrelsens sammanträde har detta skett.
Förvaltningens underlag kvarstår i version från arbetsutskottets kallelse.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
Valnämnden 2017-07-06, § 4

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen
Sara Lidqvist
Valnämnden
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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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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/606

Beslutsunderlag
Inkomna svar från partier på skrivelse angående valkretsindelning
För valnämnden

Jenny Melin
sekreterare
Skickas till
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 7

Medborgarförslag. Valkretsindelning
Innehåll

•
•
•

Regionstyrelsen 2017-09-21, § 222
Valnämnden 2017-07-06, § 5
Medborgarförslag (inkom 2016-05-03)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 222

Medborgarförslag. Valkretsindelning

RS 2016/335
AU § 247

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Medborgarförslaget bifalls.

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 2018 krävs beslut av fullmäktige
senast 2017-10-31 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Sara Lidqvist föreslog 2016-04-29 i ett medborgarslag att låta Gotland bestå av
endast en valkrets i ordinarie val till regionfullmäktige 2018. Fullmäktige överlämnade
2016-06-20 i § 113 medborgarförslaget till regionstyrelsen som i sin tur remitterade
förslaget till valnämnden.
Valnämnden har 2017-07-06 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.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras med att informera förslagsställaren om fullmäktiges beslut gällande valkretsar.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dela ärendet
medborgarförslag gällande valkretsindelning och valnämndens ärende i samma fråga i
två separata ärenden. I kallelse till regionstyrelsens sammanträde har detta skett.
Förvaltningens underlag kvarstår i version från arbetsutskottets kallelse.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
Valnämnden § 5 2017-07-06
Ärendets behandling under mötet

Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Meit Fohlin (S) yrkar att medborgarförslaget anses besvarad med regionstyrelseförvaltningen skrivelse.
Ordförande ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande och eget yrkande och
finner att Anna Hrdlickas yrkande vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen
Sara Lidqvist
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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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Beslutsunderlag

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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Namnförtydligande
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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

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
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Handlingar till

Ärende 8

Valdistriktsindelning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 221
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17
• Valnämnden 2107-07-06, § 6 (Förslag antal valdistrikt)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 221

Valdistriktsindelning

RS 2017/598
AU § 246

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


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

Valnämnden har gjort en översyn av indelningen i valdistrikt 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.
Beslutsunderlag

Valnämnden 2017-07-06, § 6
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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.
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

Valnämnden
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/598

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 9

Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 215
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17
• Tekniska nämnden 2017-04-26, § 134 – Ändring av beslut
• Tekniska nämnden 2017-03-22, § 86
−
−
−
−
−
−

Teknikförvaltningen 2017-03-13, Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor
Tekniska nämnden 2017-06-28, § 178, Utvärdering av färdtjänst
Teknikförvaltningen 201-05-03, Utvärdering färdtjänst
Taxeförslag Kollektivtrafik, rev 2 till regionstyrelsen
Tillgänglighetsrådet 2017-04-09 om ojämlika villkor vid
funktionsnedsättning
Tekniska nämnden 2017-04-17, Svar till tillgänglighetsrådet

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 215

Taxeöversyn för kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor

RS 2017/313
AU § 240

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

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


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.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagna förändringar i taxan.
Det är viktigt att taxor och avgifter samt antal möjliga produkter är tydliga 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 (TN § 86, 2017-03-22)
till 2017-11-01.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-03-22 § 86, 2017-04-26 § 134, 2017-06-28 § 178
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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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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

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:

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
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
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
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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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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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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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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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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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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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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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 10

Bestämmelser sjukresor
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 216
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
• Tekniska nämnden 2017-03-22, § 88

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 216

Bestämmelser för sjukresor

RS 2017/315
AU § 241

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


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.
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

Tekniska nämnden 2017-03-22, § 88
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

1(2)

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

2 (2)

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.
3
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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

Bilaga 1

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 11

Försäljning av fastigheten Visby
Signallottan 3
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 226
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 226

Visby Signallottan 3, försäljning

RS 2017/474
AU § 251

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 3 till HSB
Framtidsbostäder Mark AB för en köpeskilling av 15 900 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22, § 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.
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.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att komplettera
genomförandeplanen inför beslut i regionstyrelsen. Komplettering har bifogats
kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/474

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
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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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 3a
RS 2017/474

- 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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 12

Försäljning av fastigheten Visby
Sergeanten 4
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 227
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 227

Visby Sergeanten 4, försäljning

RS 2017/619
AU § 252

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 4 till Boklok
Mark och Exploatering AB för en köpeskilling av 10 150 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, § 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.
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.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att komplettera
genomförandeplanen inför beslut i regionstyrelsen. Komplettering har bifogats
kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

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
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

Bilaga 3a
RS 2017/619

- 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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 13

Nedskrivning av bokfört värde hus 04
Wisbygymnasiet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 217
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-10
• Tekniska nämnden 2017-05-31, § 141

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 217

Begäran om nedskrivning av bokfört värde hus 4
vid Wisbygymnasiet

RS 2017/538
AU § 242

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

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


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 Wisbygymnasiet kan
nedskrivas med 639 533,65 kr.
Tekniska nämnden bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Wisbygymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.
Regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tekniska nämndens nedskrivningsförslag.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-05-31 § 141
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 14

Ökad befolkning på Gotland. Motion av

Gunnel Lindby (C)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 229
• Motion 2016-09-26
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-15

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 229

Motion. Öka befolkningsantalet på Gotland

RS 2016/638
AU § 254

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen avslås.

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 folkboföringslagen, dels aktivt informera egen personal om vikten av att folkbokföra sig
på Gotland.
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.
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
omständligheter arbetspendlar till Gotland avgörs folkbokföringsort utifrån
lagreglerna.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-15
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till motionen.
Meit Fohlin (S) yrkar på beslut enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Eva Nypelius yrkande och eget yrkande och finner
att eget förslag vunnit bifall och motionen avslås.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Öka befolkningsantalet på Gotland
I strävan efter en ekonomisk balans hos Region Gotland, måste vi, förutom att
spara, även se på intäktssidan. En större del av intäkterna kommer från
inkomstskatter från de personer som är folkbokförda på Gotland. Det är därför
angeläget att öka antalet folkbokförda personer.
Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska en person vara folkbokförd på den
ort där personen har sin huvudsakliga dygnsvila, alltså mer än 6 månader per
år. Sen finns det undantag från den regeln.
Enligt Statistiska Centralbyrån finns det 25 405 st hushåll på Gotland. Enligt
Posten finns det 29 082 st åretrunthushåll på Gotland. Det skiljer alltså 3 677
st hushåll mellan dessa uppgifter. Man kan anta att det finns ett antal personer
som har åretruntutdelning på posten, som inte är skrivna på Gotland fast de
borde vara det enligt folkbokföringslagen. Region Gotland går miste om viktiga
skattekronor för varje person som valt att inte skriva sig på Gotland. Eftersom
det är skatteverket som har ansvar för folkbokföringen yrkar jag på
att: Region Gotland för en dialog med Skatteverket för att påtala deras
skyldighet att följa folkbokföringslagen.
Att: Region Gotland aktivt informerar sin egen personal om vikten av att
folkbokföra sig på Gotland.
Visby 2016-09-26

Gunnel Lindby (c)

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 15

Håll Gotland rent. Motion av Eva

Gahnström (C)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2017-09-21, § 230
• Motion 2015-10-12
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-07
• Tekniska nämnden 2017-03-22, § 81
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-18, § 51
Bilaga
Regionstyrelsen 2016-11-24, § 286 Återremiss

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 230

Motion. Håll Gotland rent

RS 2015/616
AU § 255

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen bifalles.

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förtydligande av
ansvar och finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med
miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag, också inbegripet samverkan med
näringsliv och civilsamhälle.

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.
Beslutsunderlag

Motion. 2015-10-12
Tekniska nämnden § 81 2017-03-22
Miljö och hälsoskyddsnämnden § 51 2017-04-18
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-07
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet beslutade föreslå att motionen bifalles och att regionstyrelsen ger
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förtydligande av ansvar
och finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med miljöoch hälsoskyddsnämndens förslag, också inbegripet samverkan med näringsliv och
civilsamhälle. Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

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:
Ø Koordinator/informatör 200 tkr
Ø Skräpplockar-kampanj 50 tkr
Ø Skräpmätningar 50 tkr
Ø Handläggning (MHN) 150 tkr
Ø 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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RS 2015/616

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

5 (5)

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:

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:

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 286

Motion. Håll Gotland rent

RS 2015/616
AU § 292

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras till ledningskontoret för hörande av berörda nämnder.

Eva Gahnström (C) har inkommit med en motion angående Håll Gotland Rent.
Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent (HSR), men enligt motionen görs det
inte tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot
nedskräpning i naturen. Motionens förslag är Region Gotland tar initiativ till att alla
socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland.
Ledningskontoret hänvisar till de möjligheter som medlemskapet i HSR, men har
hittills i år med hänsyn till personella och ekonomiska resurser inte lyckats nå ut med
dessa. Medlemskapet i HSR kan med ganska små insatser utnyttjas till att ge effekt till
kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Inga nya eller utökade
åtaganden föreslås i nuläget innan nya föreskrifter för kommunernas avfallsansvar
finns, när nya riktlinjer finns antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får
frågan tas upp igen.
Ledningskontorets bedömning är att utökade resurser till arbetet mot nedskräpning
är önskvärt i ett samhällsperspektiv, men i nuvarande ekonomiska läge föreslås inga
utökade åtaganden inom den skattefinansierade budgeten. När nya riktlinjer finns
antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får frågan tas upp igen.
Beslutsunderlag

Motion 2015-10-12
Ledningskontoret 2016-10-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Isabel Enström (MP) yrkar att ärendet återremitteras för hörande av berörda
nämnder. I detta instämmer Filip Reinhag (S).
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras för hörande av berörda nämnder.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 16

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Val av ny vice ordförande i byggnadsnämnden (efter Meit Fohlin, S)
b) Val av ersättare i byggnadsnämnden (efter Ulla Petterson, S)
(bordlagt från förgående sammanträde)
c) Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin, S)
(bordlagt från förgående sammanträde)
d) Val av ny ersättare i socialnämnden (efter Birgitta Wallner, L)
(bordlagt från föregående sammanträde)
e) Val av ledamot i Föreningen Gotlands fornvänner (efter Meit Fohlin, S)
(bordlagt från förgående sammanträde)
f) Val av ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
(efter Meit Fohlin, S) (bordlagt från föregående sammanträde)
g) Val av ledamot tillika ordförande i Tryggare Gotland
(efter Maria Björkman, S) (bordlagt från föregående sammanträde)
h) Val av ledamot i Visby Internationella tonsättarcentrum
(efter Meit Fohlins, S) (bordlagt från föregående sammanträde)
i) Val av ny ersättare för Science Park Gotland (efter Sixten Anna
Johansson, V) (bordlagt från föregående sammanträde)
j) Helen Kristianssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden

Lars Frank
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Helen <helen.kristiansson@gmail.com>
den 10 oktober 2017 10:28
Lars Frank
Hej!

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i HSN.
Helen Kristiansson
Vänsterpartiet
Visby
2017‐10‐10

1

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Lisa Hammars medborgarförslag om nytt badhus i Visby lika som Tropical
Garden i Berlin. (inkom 2017-10-05) RS 2017/909
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Emma Widegrens medborgarförslag om att införa hemtest för att upptäcka och
behandla cellförändringar. (inkom 2017-10-10) RS 2017/918
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

nw

2017 -If)_REGION GOTLAND

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

Hej! Bygg ett Tropical Island motsvarande det
utanför Berlin.

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.

VI har dåliga badhus som kräver mycket upprustning
höga kostnader. Bygg istället ett Tropical Island
där vi kan njuta året runt och som kommer att dra
besökare till Gotland hela året. Mitt i vintern kan vi få
besökare från hela Sverige och Norden och vi har
då fått en säsong för hela året, för att se hur det ser
ut gå in på webbsidan.
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
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D

Förslagsställare ni.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.
Datura
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N^mnförtydligande
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Lisa Hammar
Lummelundsväq 19
621 41 Visby
lisa.hammar@live.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

/vy-»
Adress

/ST c

Postadress
E-postadress
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;i\e

Region Gotland - blankett för medborgarföralag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 18

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

Innehåll
•

Berndt Herlitz medborgarförslag om att byggande en vattenledning från
reningsverket i Visby till Tingstädeträsk. RS 2016-551

• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 228
• Medborgarförslag (inkom 2016-08-25)
•

•

•

Kjell Larssons medborgarförslag om ny plan för vattenförsörjningen. RS 2016/513
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 229
• Medborgarförslag (inkom 2016-08-05)
Kent Johansson medborgarförslag om att sätta upp webbkamera som övervakar
vattennivån i Tingstäde träsk. RS 2017/189
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 230
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-24)
Tommy Vinblads medborgarförslag om att förbättra in- och utfarten vid
parkeringen till Västerhejde skola. RS 2016/734
•
•

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 231
Medborgarförslag (inkom 2016-11-10)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 228

Medborgarförslag. En vattenledning från
reningsverket Visby till Tingstädeträsk

TN 2016/2339
TN AU § 173

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkommit den 2016-08-25 om att Region Gotland ska bygga en
vattenledning från reningsverket i Visby till Tingstädeträsk. 100% återvinning och
katastrof avvärjd.
Bedömning

Enligt den långsiktiga plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022, antagen av
regionfullmäktige 2014-04-28 finns återvinning av avloppsvatten inte med som ett
alternativ för produktion av dricksvatten. I dagsläget arbetas det med en VA-strategi
som beräknas klar under 2017 och en ny VA-plan beräknas klar under 2018. I den
nya planen ses över möjligheten att bl.a. använda återvinning av vatten, inte enbart
återvinning av avloppsvatten.
Uppsamling bör ske så nära förbrukningen för att minska på ledningar och energi till
pumpar.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-22.
Medborgarförslag 2016-08-25.
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/2339
Datum

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. En vattenledning från reningsverket Visby
till Tingstädeträsk
Förslag till beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkommit den 2016-08-25 om att Region Gotland ska bygga en
vattenledning från reningsverket i Visby till Tingstädeträsk. 100% återvinning och
katastrof avvärjd.
Ärendebeskrivning

Enligt reningsverkets analyser så är det så gott som rent vatten som spolas ut i
Östersjön. Återanvänd detta vatten istället för att avsalta Östersjövatten..
Bedömning

Enligt den långsiktiga plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022, antagen av
regionfullmäktige 2014-04-28 finns återvinning av avloppsvatten inte med som ett
alternativ för produktion av dricksvatten. I dagsläget arbetas det med en VA-strategi
som beräknas klar under 2017 och en ny VA-plan beräknas klar under 2018. I den
nya planen ses över möjligheten att bl.a. använda återvinning av vatten, inte enbart
återvinning av avloppsvatten.
Uppsamling bör ske så nära förbrukningen för att minska på ledningar och energi till
pumpar.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2339

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

Adress
Postadress
E-postadress
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 229

Medborgarförslag. Ny plan för
vattenförsörjningen

TN 2016/2340
TN AU § 174

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat och hänvisar till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkommit 2016-08-05 om att Region Gotland ska göra en ny
vattenförsörjningsplan. Den nuvarande vattenförsörjningsplan är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Förslagsställaren vill att Region Gotland ska finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer under höst, vinter och vår. Det
behövs även finnas nya grund- och ytvattentäkter och alternativ för nya tekniska
lösningar.
Bedömning

Vattenförsörjningsplan görs av Länsstyrelsen och följande information är hämtat från
hemsidan för länsstyrelsen på Gotland;
” Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom
vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala
vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet.
Vattenförsörjningsplanen syftar till att:
Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag
och i framtiden
Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i
framtiden
Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder
Länsstyrelsen är projektledare och driver arbetet.
Inom teknikförvaltningen som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen arbetas
med en ny VA-strategi som hanterar de frågor förslagsställaren har och att dessa
senare kommer att hanteras i en ny VA-plan. Den nya VA-planen beräknas klar
under 2018.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat och hänvisar till Länsstyrelsen.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-21.
Medborgarförslag 2016-08-05.
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/2340
21 augusti 2017

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ny plan för vattenförsörjningen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkommit 2016-08-05 om att Region Gotland ska göra en ny
vattenförsörjningsplan. Den nuvarande vattenförsörjningsplan är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Förslagsställaren vill att Region Gotland ska finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer under höst, vinter och vår. Det
behövs även finnas nya grund- och ytvattentäkter och alternativ för nya tekniska
lösningar.
Bakgrund

Medborgarförslag inkommit 2016-08-05 om att Region Gotland ska göra en ny
vattenförsörjningsplan. Den nuvarande vattenförsörjningsplan är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Förslagsställaren vill att Region Gotland ska finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer under höst, vinter och vår. Det
behövs även finnas nya grund- och ytvattentäkter och alternativ för nya tekniska
lösningar.
Bedömning

Vattenförsörjningsplan görs av Länsstyrelsen och följande information är hämtat från
hemsidan för länsstyrelsen på Gotland;
” Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom
vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala
vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet.
Vattenförsörjningsplanen syftar till att:
•

Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och
enskild) idag och i framtiden
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2340

•
•
•

Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen
i framtiden
Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av
åtgärder

Länsstyrelsen är projektledare och driver arbetet”
Inom den Teknikförvaltningen som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen
arbetas med en ny VA-strategi som hanterar de frågor förslagsställaren har och att
dessa senare kommer att hanteras i en ny VA-plan. Den nya VA-planen beräknas klar
under 2018.

Teknikförvaltningen
Avdelning/Enhet

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Expedieras till:
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland
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Till
Regionfullmäktige i
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Förslaget

REGION GOTLAND

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

Gör en ny vattenförsörjninqsplan för Gotland

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.

Nuvarande vattenförsörjning är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Vi behöver finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer
under höst, vinter och vår. Nya grund- och
ytvattentäkter behöver finnas och alternativ för nya
tekniska lösningar granskas.
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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokiörd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan beh^idlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-08-02

Namnteckning „ V / c

SPk/9
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Namnföitydligande \ j

/

K^XA ^^(^

Adress

'

Grötlinqbo Kauparve 130
Postadress

623 38 Havdhem
E-postadress

kjell070@yahoo.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 230

Medborgarförslag. Webbkamera som övervakar
vattennivån i Tingstädeträsk

TN 2017/626
TN AU § 175

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

En medborgare vill gärna se en webbkamera över vattennivån i Tingstäde träsk. Tror
det skulle öka motivationen att spara vatten.

Bedömning

Sedan 2016 har Hela Gotland och tidningarna (GT o GA) varit behjälpliga och
kommenterat nivån i Tingstäde träsk. Teknikförvaltningen har haft tankar om att
visualisera nivån i Tingstäde träsk och våra viktigaste grundvattentäkter. Region
Gotland kommer och försöka få till någon form för veckovis uppdatering under
perioden med bevattningsförbud.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-24
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/626
21 augusti 2017

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Webbkamera som övervakar vattennivån i
Tingstädeträsk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

En medborgare vill gärna se en räknare eller en webbkamera över vattennivån i
Tingstäde träsk. Tror det skulle öka motivationen att spara vatten.
Bedömning

Sedan 2016 har Hela Gotland och tidningarna (GT o GA) varit behjälpliga och
kommenterat nivån i Tingstäde träsk. Teknikförvaltningen har haft tankar om att
visualisera nivån i Tingstäde träsk och våra viktigaste grundvattentäkter. Vi kommer
och försöka få till någon form för veckovis uppdatering under perioden med
bevattningsförbud.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-24
Tjänsteskrivelse 2017-08-21

Teknikförvaltningen

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

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

Namnteckning
Namnfortydligande

^-^

J

i

Postadress
E-postadress

-q , CO

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 231

Medborgarförslag. Förbättra in-och utfart vid
parkeringen till Västerhejde skola.

TN 2016/2769

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hänvisar till Trafikverket som ansvarar för väg 140 och anser
därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att Region Gotland
förbättrar infarten till parkering väster om väg 140 i höjd med Västerhejde skola. I
skrivelsen hänvisar förslagsställaren till parkeringen vid Västerhejde IP och
bygdegården.
Bedömning

Ansvaret för väg 140 ligger hos Trafikverket. Trafikverket har ett projekt som syftar
till att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Västerhejde idrottsplats på väg 140.
Teknikförvaltningen föreslår att förslagsställaren tar kontakt med Trafikverket i
frågan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-11-10.
Tjänsteskrivelse 2017-09-04.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/2769
4 september 2017

Lennart Klintbom och Karl Fyhr

Tekniska nämnden

Medborgarförslag; nya. Förbättra in-och utfart vid parkeringen
till Västerhejde skola.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hänvisar till Trafikverket som ansvarar för väg 140 och anser
därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att Region Gotland
förbättrar infarten till parkering väster om väg 140 i höjd med Västerhejde skola. I
skrivelsen hänvisar förslagsställaren till parkeringen vid Västerhejde IP och
bygdegården.
Bedömning

Ansvaret för väg 140 ligger hos Trafikverket. Trafikverket har ett projekt som syftar
till att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Västerhejde idrottsplats på väg 140.
Teknikförvaltningen föreslår att förslagsställaren tar kontakt med Trafikverket i
frågan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-11-10.
Tjänsteskrivelse 2017-09-04.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 19-27

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om hur stor andel av de s.k. Peter Larsson paketen som tillfaller
norra Gotland. RS 2017/871
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Robin Storms (M)
interpellation om kvalitén på Region Gotlands vägnät. RS 2017/582
Bordlagd från föregående sammanträde

• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) på Jesper Skalberg Karlssons
(M) interpellation om ekonomiskt stöd till asylsökande som fått avslag på sin
ansökan. RS 2017/583.
Bordlagd från föregående sammanträde

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Eva Nypelius (C)
interpellation om investeringar i hamnen i Slite. RS 2017/873
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Ola Lindvalls (C)
interpellation om regelverk för stöd till trygghetsboenden. RS 2017/874
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om uppföljning av tidigare interpellation om
kryssningskajen. RS 2017/877
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Patrik Thoreds (M) interpellation om kompetensutveckling av egna
sjukgymnaster. RS 2017/878
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Frans Brozens (L)
interpellation om en modell för att göra trafikmiljön säkrare för bl.a. cyklister.
RS 2017/875

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Anna Anderssons (C)
interpellation om rutiner för uppföljning av beslut. RS 2017/880
Fortsättningssida

Forts.

Bordlagda till nästa sammanträde:

• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Eva
Nypelius (C) interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang – i
Arenahallen. RS 2017/870
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Anderssons (C) interpellation om bokbussens skolbibliotek. RS 2017/876
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Hannes
Müllers (-) interpellation om ordningen på fritidsgårdarna. RS 2017/879
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om evenemang i Arenahallen. RS 2017/881

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Peter Larsson 1 och 2
Staten har beslutat att införa Natura 2000 områden som stoppar bland annat
Nordkalks verksamhet framöver. Som kompensation för detta beslutade regeringen
om ett paket kompensationspaket som kallas Peter Larsson 1 i folkmun.
Staten har också beslutat om att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nordstream 2.
Det gör att norra Gotland förlorar intäkter på 145 miljoner kronor visar en intern
utredning i Region Gotland. Staten har nu beslutat att ge 100 miljoner kronor i ett
kompensationspaket, allmänt kallat Peter Larsson 2.
I stort sett alla intäkter härrör från norra Gotland, därav frågar jag:
-

Hur stor andel av de 200 miljoner kronor som ligger i Peter Larsson paketen
tillfaller norra Gotland?

Vänge 25 september 2017

Lars Thomsson

Visby 2017-06-19

Interpellation:

Kvalitén på Region Gotlands vägnät

Till:

Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

För varje år som går så märker man hur gapet mellan underhållet av statliga och
regionala vägar bara växer och växer, nu börjar kvalitén på vägnätet bli så
undermåligt att man frågar sig när ska det bli bättre?
Särskilt påtagligt blir det för yrkeschaufförer som kör i denna terräng hela dagarna.
Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar?
Finns någon plan att komma ikapp det statliga vägnätet och hålla en god standard?

Robin Storm (M)

Visby 2017-06-19

Interpellation:

Ekonomiskt stöd till de som fått avslag på
asylansökan

Till:

Socialnämndens ordförande, Maria Björkman

Den 17 maj rapporterade P4 Radio Gotland om att Socialtjänsten inom Region
Gotland ger ekonomiskt stöd till människor som fått avslag på sin asylansökan. Ett
typexempel i artikeln är att en familj kan få 4000 :- per månad i matpeng. Detta
motiverades av enhetschefen på Stöd- och försörjningsenheten med att ”vi ska sörja
för dem som finns på ön, framförallt om det finns barn med i familjen […]” samt ”så
länge vi har en lag som säger att vi ska sörja för barns bästa och inte har fått domar
på att det här med matpengar är felaktigt så kommer vi att hålla den linjen att barnets
bästa går i första hand”.
Nu har det dock kommit en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som berör just
ekonomiskt stöd till människor som lever gömda i Sverige. Den slår fast att
kommuner inte är tvungna att ge bistånd till personer som fått avslag från svenska
myndigheter i alla instanser och ändå lever gömda i Sverige. Thomas Bull, ett av de
justitieråd som prövade målet säger att ”förhoppningsvis ger den i alla fall vägledning
om det är så att en del kommuner trott att de var skyldig att ge bistånd i sådana
situationer”.
Här är det viktigt att slå fast en sak: det måste vara en tydlig skillnad på ett ja och ett
nej i asylprövningsprocessen. Annars urholkas förtroendet och stabiliteten i hela
systemet – och i förlängningen hela acceptansen för Sveriges öppenhet. Detta gäller
såväl svenska myndigheter som Region Gotland.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Maria Björkman (S):


Hur ser socialnämndens ordförande på beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen?



Kommer socialnämndens ordförande ta initiativ till en ny tolkning av
Socialtjänstlagens första kapitel till följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom?

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Källa 1: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6697670
Källa 2: http://www.gp.se/nyheter/sverige/g%C3%B6mda-har-ingen-r%C3%A4tt-tillbist%C3%A5nd-1.4345830

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Angående Slite hamn
I de förslag som Peter Larsson arbetade fram och lämnade till Regeringen om kompensation till
Region Gotland för att inte Nord Stream 2 fick hyra hamnen i Slite fanns förslaget om en
färjeklack i Slite hamn med. Regionen har länge lyft fram att staten måste ta sitt ansvar för en
färjeklack i Slite så att hamnen kan användas även för passagerartrafik och då också kan fungera
som reservhamn i olika nödlägen.
När nu regeringens budgetförslag presenterats finns inte de 20 miljonerna med till hamnen i Slite
och argumentet som näringsdepartementet framför är att det inte skulle vara förenligt med
statsstödsreglerna. Det är en stor besvikelse för norra Gotland och Slite!
Syftet med statsstödsreglerna är att se till att konkurrensen inte snedvrids inom EUs inre
marknad. Jag har svårt att se att staten genom att ge stöd till en infrastruktursatsning i en hamn
på Gotland skulle snedvrida konkurrensen. Däremot är denna investering viktig för att trygga
Gotlands tillgänglighet med omvärlden.
Därför ställer jag följande frågor:
• Vilka kontakter har Regionstyrelsens ordförande haft med Regeringen om bidrag till
investeringar i Slite hamn?
• På vilket sätt har Regeringen motiverat att man inte kan ge stöd till hamninvesteringen i Slite?
• Hur kommer Regionstyrelsens ordförande att driva frågan vidare för att få staten att finansiera
”reservhamn” i Slite.
Lokrume den 25 september 2017

Eva Nypelius

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Ang konsekvenser av regionfullmäktiges beslut 2017-06-19 gällande
särskilda krav på regelverk för stöd till Trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade i juni om riktlinjer för regionens bidrag till trygghetsboende. Det
handlar om bidrag till boendevärd och gemensamhetslokal. Minst en person i hushållet skall
ha uppnått 70 år för att stödet skall vara tillgängligt.
I det statliga investeringsstödet som kan erhållas för om- och nybyggnad av bl a
trygghetsboenden är åldersgränsen satt till 65 år.
Med anledning av det vill jag fråga;
1. Vilka konsekvenser bedömer du som regionstyrelseordförande att de hårdare regionala
kraven för investeringar i Trygghetsboenden får för intresset från entreprenörer, inkl
Gotlandshem, att satsa på Trygghetsboenden på Gotland?
2. Har regionen haft förfrågningar ang om- eller nybyggnation av Trygghetsboenden där
entreprenören ej gått vidare eftersom regionens regelverk inte överensstämmer med
det statliga?
Dalhem 2017-09-25

Ola Lindvall

Visby 2017-09-25

Interpellation:

Uppföljning av tidigare interpellation om

Till:

kryssningskajen
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Till Regionfullmäktige i mars 2017 ställde jag en interpellation till Tommy Gardell
om arbetena kring kryssningskajen och de servicefunktioner som behövs. Det har
nu gått ett halvår och frågetecknen kring hur allt ska fungera är alltjämt många.
Vi har i dagarna kunnat läsa i media om en mycket preliminär och mycket sen
tidsplan för gångbron.
Mina frågor till Tommy Gardell är därför:
-

Hur ser tidtabellen ut för bygglov och byggstart av gångbron?

-

Hur ser lösningen ut för de kryssningsgäster som kommer under 2018?

-

Vem ansvarar för tillfredsställande busstransfers från kryssningsfartygen och
till Visbys centrala delar.

-

Var förs dialogen med besöksnäringens intressenter inklusive handeln?

-

Det är nu drygt 3 år sedan beslut togs om byggandet av kryssningskajen.
Hur ser Du på handläggandet av ärendet och att nödvändiga åtgärder inte
blir klara i tid?

-

Vilka problem ser Du för trafikflöden och professionellt mottagande av
kryssningsgäster på grund av detta?

Inger Harlevi (M)

Visby 2017-09-25

Interpellation:
Till:

Kompetensutveckling egna sjukgymnaster
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

De aktörer som har avtal med Region Gotland har stora krav på sig att erbjuda sina
sjukgymnaster gedigen kompetensutveckling under avtalsperioden.
Min fråga till Stefaan de Maecker:
• Har Region Gotland samma krav på sina egna utförare? Hur ser kraven på
kompetensutveckling för dem ut?

Patrik Thored (M)

Liberalerna Gotland

Fårö 20170925

Interpellation

Cykelbanor/led/väg/
Till RS orfd Mait Fohlin

Nu när vi på Gotland fått 50 miljoner extra till vägunderhåll för 2018 så hoppas jag att man genom
en diskussion med Trafikverket kan hitta en Gotlandsmodell för att göra trafikmiljön säkrare
Man skulle genom gemensamma krafter testa ett nytt sätt att göra cykelled eller vad vi vill kalla det
genom att bredda väg 699 på Fårö med 50 cm till 1meter på varje sida av dagens vägbana med sten
och grus och fräsa det till grusväg ,detta för att trafik och cyklister skall kunna få plats på vägen
samt att långsamtgående och stora fordon får lättare att släppa om övriga trafikanter
Vidare skulle jag vilja att man testar liknande på väg 148 genom att man gör breddning av vägen på
en del ställen med 1 m för att underlätta omkörningar och att cyklister kan känna sig tryggare
varför inte testa 1 km vägbreddning var 5 km där det är enkelt och lätt går att fixa utan att man
behöver flytta stängsel mm

Frans Brozén (L)

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Rutiner för uppföljning av beslut

Den 31 mars 2014 lämnade jag in en motion till Regionfullmäktige där jag önskade att
temasammanträde om (och med) barn och unga. Detta bland annat mot bakgrund av att ler
och fler barn och unga signalerar att de mår dåligt av olika anledningar.
Den 16 juni 2014 beslutade Regionfullmäktige att bifalla min motion.
Det enda som hänt sedan dess är att fler rapporter har kommit om ungas ohälsa, och att det
känns än mer angeläget att lyfta dessa frågor i Regionfullmäktige. Trots att jag under
nuvarande mandatperiod flera gånger frågat presidiet och majoriteten när sammanträdet
planeras så har ingenting hänt. Det har nu gått 3 ½ år sedan motionen bifölls.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
-

Vilka rutiner har Regionledningen för att tillgodose att fattade beslut följs inom rimlig
tid?

Levide 2017-09-25

Anna Andersson
Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-10-23

Handlingar till

Ärende 30

Information. Partiernas redovisning av
partistöd 2016
Innehåll
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-01
• Partiernas redovisningar
Bilaga:
Regionfullmäktige 2015-11-23, 283

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/367
1 september 2017

Lars Frank

Regionstyrelsen

Partiernas redovisning av partistöd 2016
Förslag till beslut

• Partiernas redovisningar av förgående års partistöd överlämnas till
regionfullmäktige.

Bakgrund

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57,
som börjar gälla 2015. De nya bestämmelserna är anpassade efter de ändringar som
gjorts i kommunallagen. Det innehåller ingen förändring av de beräkningsprinciper
som tidigare tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna
tidigare fick rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
De nya bestämmelserna innehåller att fullmäktige varje år i samband med budget ska
fastställa partistödets storlek för kommande året enligt principen 200 procent av
prisbasbeloppet föregående år multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat. Dessutom ska fullmäktige i samband
med november månads budgetbeslut ta beslut om att utbetalning i januari ska ske av
respektive partis hela partistöd inkl utbildningsbidrag. Sistnämnda regel kommer sig
av det nya kravet på att partierna senast den 30 juni året efter bidragsåret måste
lämna in en redovisning av hur stödets använts samt en rapport från en utsedd
granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa handlingar ska inte någon mer
partistödsutbetalning ske vilket sålunda fullmäktige måste ta ställning till varje år vid
utbetalningsbeslutet i november.
2016 års utbetalning av partistödet såg ut enligt följande:

Socialdemokraterna, 21 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr

Centerpartiet, 14 mandat:

200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr

Moderaterna, 13 mandat:

200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/367

Miljöpartiet, 8 mandat:

200 000 kr + 546 120 = 746 120 kr

Vänsterpartiet, 7 mandat:

200 000 kr + 477 855 = 677 855 kr

Liberalerna, 4 mandat:

200 000 kr + 273 060 = 473 060 kr

Sverigedemokraterna, 3 mandat:

200 000 kr + 204 795 = 404 795 kr

Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +

68 265 = 268 265 kr

Partiernas redovisningar och granskningsintyg framgår av bifogade bilagor.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partierna i Regionfullmäktige, revisorerna

2 (2)

fÄnT

Region
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Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående ars partistöd frän Region Gottand
Parti
Socialdemokraterna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1414

Datum
2017-02-16

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år
0 kr

Mottaget partistöd
1 633 561 kr

Överfört partistöd
0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter

i 238 516 kr

Löner och ersättningar till anställd personal

142 744 kr

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

57 683 kr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

127 380 kr

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

67 238 kr

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

o kr
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Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

2017-02-16

Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 20165.

Intygas av

Lilian VirginJ
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland

Anr

2017 -06- 2 8
REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti ^
...
f
C-^/o ?^€ r^f^d f "rl -e. "T
i

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
<?3yÖ & & — /"35"^>

Datum
''/£> ~~~ / ~T-

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

o?/ ZT8 7

Överfört partistöd

//&S ~?/O

3&. 9 7 9

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

?S?.3Yj*>3.3?2

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

£x-t~eri,ei. /£r-fa> a, tc-f~.
/

30 ^T^O

WXT
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
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Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
f-?e/J~rf'y.
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Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

;o? 9sx

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras.
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Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Stenkumla 2017-06-25

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för 2016, samt partiets redovisning av 2016 års
partistöd från Region Gotland.

Bengt Hallgren

Bilaga 3

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Datum
2017-06-08

Org.nr
834001-2916

Parti
Miljöpartiet de gröna på Gotland

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Överfört partistöd
203 640

Mottaget partistöd
746 118

89672

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

197 281

Lokalkostnader

112 265

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje
kostnadstyp)
Annonser: 2 810
Trycksaker: 8 088
Delatagaravgifter marknader etc: 2 980

13876

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Möten och konferenser, resekostnader och deltagaravgifter: 112 969

112 969

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje
kostnadstyp)
IT-tjänster: 5 421
Förbrukningsmtrl, porto, tidningspren etc: 43 244

48665

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange
vilka motprestationer som erhållits
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
För administration och löpande kostnader för medlemsregister, mailsystem och
mailadresser, hemsida, IT-stöd etc: 21 486
Kostnad för lokal representation i nationell valberedning: 4 965

26451

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Bokförings- och redovisningstjänster: 13 600
Valfond: 100 ooo
Arbetsgivaralliansen: 4 408
Bankavgifter: 620
Pris/utmärkelser: 2 015

12O 643

Ekonomiansvarig/Kassör

o

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region
Gotland, regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats

Granskningsintyg
Jag, av stämman vald revisor och av styrelsen för Miljöpartiet de gröna på Gotland utsedd
granskare av partistödsredovisningen för 2016 lämnar detta granskningsintyg.
Jag anser att partiet redovisar en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Visby 2017-06-08
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REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd frän Region Gotland
Parti
Sverigedemokraterna

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
802462-0448

Datum
2017-06-15

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år
109.024

Mottaget partistöd
404.794

Överfört partistöd
227.849

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

100.000

Lokalkostnader

7.250

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
6.985

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

41 .945

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

11 .388

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits Sn Vt$Så&>[ °M vfyffr pafétséö^ tfår&nl ^^t pat-£r<its>
^fccid-tifciftfMe-nJtz-tycnåéifft
vctlsf-vnd-t&c-n.nci VQf-f-ofiJ K&tyiMés* o&£ -k-tii
nytta. ui.$CiA/> -6 <#/?<£ mej- vatar^ckz f-å,r~ \f£ bro&c-fttjr&r &Q£-i-$sh-e.r

96.199
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Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Tidn . p r e n u m .

U*£^<7&#**t
Ekonomiansvarig/Kassör

22.202
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Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Särskilde granskarens sranskninesrapport
Granskningen har genomförts i samband med revision av räkenskaperna.
Partistödets användning enligt "Redovisning av föregående års partistöd från
Region Gotland" överensstämmer med bokslutet.

Stockholm 2017-06-15

Arnold Boström
av årsmötet vald revisor
0704-331570
arnold. bostrom(a)sd. se

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 283

Partistöd 2016
RS 2015/649

- Ledningskontoret 2015-10-21
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 353

Regionfullmäktiges beslut
•

För 2016 ska Region Gotlands ekonomiska stöd till partier representerade i
regionfullmäktige utbetalas i början av januari enligt följande:
- Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
(44 500 år 2015) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat, totalt 6 446 800 kr.
- Dessutom ska avsättas en summa som motsvarar 10 procent av partistödet till
partiernas ungdomsförbund, 644 680 kr, enligt regionens bestämmelser för stöd
till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på
Gotland. Administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men budgeteras på
regionstyrelsen.
- Till varje parti utgår dels ett grundstöd på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr)
samt resterande del (6 446 800-1 600 000=4 846 800) fördelas efter
mandatantalet (4 846 800./.71) = 68 265 kr.
Socialdemokraterna, 21 mandat:
Centerpartiet, 14 mandat:
Moderaterna, 13 mandat:
Miljöpartiet, 8 mandat:
Vänsterpartiet, 7 mandat:
Folkpartiet, 4 mandat:
Sverigedemokraterna, 3 mandat:
Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr
200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr
200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr
200 000 kr + 546 120 = 746 120 kr
200 000 kr + 477 855 = 677 855 kr
200 000 kr + 273 060 = 473 060 kr
200 000 kr + 204 795 = 404 795 kr
200 000 kr + 68 265 = 268 265 kr

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
börjar gälla 2015. Regionstyrelsens Arvodeskommitté har tagit fram de nya
bestämmelserna vilka är anpassade efter de ändringar som gjorts i kommunallagen.
Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet. Nytt är kravet att partierna
senast den 30 juni året efter bidragsåret måste lämna in en redovisning av hur stödets
använts samt en rapport från en utsedd granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa
handlingar ska någon mer partistödsutbetalning inte ske.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 283 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Leif Dahlby (S) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras

Partierna
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ledningskontoret Ledning
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga 3

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen.”

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande
uttalande:
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas.”
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.
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Information. Utredning för att ta fram
enkel byggbar mark i Visby
Innehåll
• Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 8
− Utredning 2017-01-25

Utredning för a ta fram enkelt
byggbar mark i Visby
UPPDRAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen(enhet plan) har få i uppdrag från ledningskontoret (2016-06-23) a genomföra en
s k ”gluggutredning” i sy e a ta fram enkelt byggbar mark för bostäder i Visby.
Uppdraget innebär a iden fiera redan detaljplanelagda områden eller andra lämpliga markområden som kan bebyggas med bostäder, som e kostnads- och yteﬀek vt sä a skapa nya bostäder. Det handlar om mark som idag utgörs
av allmän plats/parkmark eller liknande och som inte ny jas på e ändamålsenligt sä . Det kan t ex vara mark som
har blivit över eller grönytor som inte används eller llför något värde för omgivningen. De mindre markområden som
iden fieras kan däre er planläggas eller markanvisas ll exploatörer direkt. Hur de a ska ske avgörs vid e senare
skede.

Inventerade områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-01-25

Utredning för a ta fram enkelt byggbar mark i Visby

INVENTERING/BEDÖMNING
En inventering och bedömning av grönytor har gjorts i Visby och är det första steget i en
process a lokalisera tänkbara fram da förtätningsområden. Det finns e stort behov av
a bygga fler bostäder samt behov av a minska antalet grönytor som sköts av Region
Gotland då stödet för underhåll av dessa ytor kommer a minska.
Förtätningsprincipen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 Hela Visby, antagen av kommunfullmäk ge 2009-12-14 §172.
Inventeringen omfa ar grönområden i Visby samt ytor som digare inte kunde bebyggas
med bostäder då de omfa ades av de äldre riktlinjerna för flygbuller. De nya riktlinjerna
från 2015/2016 llåter en maximal ljudnivå 70 dB(A) upp ll 16 ggr per dag och kväll (civil
flygtrafik) samt e dygnsviktat årsmedelvärde FBN 55 dB(A) (civil & militär flygtrafik) för
bostäder. Försvarsmaktens riksintresse (max 80 dB(A) redovisas också som underlag.
Kriterier för inventeringen har varit;
•
Ytor som saknar en tydlig användning/funk on samt är stora nog a omfa a viss
bostadsbebyggelse.
•
Tillgänglighet och llgång ll befintlig infrastruktur.
•
Lämplighet och a rak vitet för bostäder.
Ytor direkt in ll Färje-/Visbyleden har inte prioriterats p g a vägtrafikbullret. Större delen
av all mark som omfa as av inventeringen ägs av Gotlands kommun och är mark som
sköts av Region Gotland.
GotlandsHem har få möjlighet a redovisa tänkbara förtätningsytor inom och i anslutning ll deras egna fas gheter. Man har digare gjort en intresseanmälan för t ex Torslunden. Inga direkta önskemål om specifik mark har lämnats i nuläget. GotlandsHem framför
dock önskemål om ytor för a kunna bygga fler smålägenheter då de a är e krav i ägardirek vet. Det villaliknande ”Perstorpskonceptet” med fyra lägenheter och llhörande
uteplatser är en tänkbar lösning.
Grunden ll inventeringen har u örts av Anna Paulsen, projektanställd på enhet plan
sommaren 2016. Materialet har sedan komple erats och bearbetats vidare på SBF.
Materialet består av en sammanställning av tänkbara ytor med en redovisning av aktuell
status och eventuell möjlig utveckling/omvandling. Bedömningen är översiktlig och ingen
undersökning av marken avseende markföroreningar, arkeologi eller dylikt har gjorts.
Deltagande tjänstemän har varit;
Arbetsgrupp: SBF: planarkitekt Eva Werkelin, planingenjör Lena Beckman, regionekolog
Jimmy Holpers
Referensgrupp: SBF: Enhet Plan, stadsarkitekt Chris an Hegardt, bygglovarkitekt Mikael
Westberg, regionan kvarie Maria James, miljöskyddsinspektör Anna Fagerberg; TKF:
handläggare Louise Billqvist, markingenjör Roger Möller
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FORTSATT ARBETE
I bilagan finns en karta med 26 siﬀermarkerade områden som omfa as av inventeringen.
Varje område redovisas med ortofoto och en sammanfa ning av: läge, ägare, gällande
detaljplan, föp eller annat övergripande beslut, beskrivning samt bedömning.
Områdena har klassats gröna, orange eller röda som vägledning för vilka områden som
kan vara aktuella a
a vidare på.
Grönt område – Lämplig förtätningsyta
Å a områden bedöms kunna vara lämpliga för förtätning med bostäder. Gällande detaljplaner anger o ast någon form av allmän plats vilket innebär a e utökat planförfarande
måste llämpas. Storleken på ytorna varierar. För område 2 (Torslunden) pågår e programarbete för a klargöra förtätningsmöjligheterna.
Orange område– Eventuell lämplig förtätningsyta
Fyra områden kan vara aktuella för förtätning. Någon är i dagsläget osäker med anledning
av försvarsmaktens riksintresseanspråk u från flyget (80 dBA). Andra kräver fördjupade
studier u från buller, infrastruktur, stadsbild m m.
Rö område – Ej lämplig förtätningsyta
Fjorton områden bedöms inte vara aktuella i dagsläget av olika anledningar. Det är områden som bl a utgör värdefull park- och naturmiljö, kräver omfa ande saneringar eller får
en stor påverkan på stadsbilden.
Ovanstående utgör samhällsbyggnadsförvaltningens svar på uppdraget. E er vidare
direk v från ledningskontoret får fördjupade studier göras på respek ve område i form
av Start PM eller liknande för a klargöra formerna för markanvisning, planuppdrag mm.
I de a skede kan det också vara värdefullt a som underlag för det fortsa a arbetet ta
fram enkla illustra oner som redovisar visionen för respek ve område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-01-25

Eva Werkelin
Planarkitekt

Anders Rahnberg
planchef
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Utredning för a ta fram enkelt byggbar mark i Visby
Plankarta Ɵllhörande föp Hela Visby
antagen av KF 2009-12-14, §172
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1
Namn & storlek
Stjärnlunden (Visby Norr 1:1), ca 18 500 kvm

Bedömning
Bebyggelse längs Atlasgatan och mot kv Lejonet kan vara
ok om en grön buﬀert mot fotbollsplanen kan bevaras.

Ägare
Gotlands kommun

Eventuella markföroreningar behöver utredas i e digt
skede. Är det möjligt (tekniskt och ekonomiskt) a sanera
för bostadsändamål (känslig markanvändning)? Troligtvis
kostsam och omfa ande sanering.

Läge
In ll Atlasgatan och Herkulesvägen. I anslutning ll villakvarteren Venus, Orion, Karlavagnen och Sirius.
Gällande detaljplan
A10/1962 och A3/1966. Parkmark.

Ny bebyggelse kommer a hamna högre än befintlig
omgivande bebyggelse. Påverkan på landskapsbilden och
stadssilue en bör utredas.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur/parkmark
Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).

Avvakta länsstyrelsens ställningstagande angående försvarsmaktens riksintresse.

Beskrivning och nuvarande användning
Grönområde. Vik g grönyta för barn – närmiljö. Kullarna
används för bl a pulkaåkning. Fotbollsplanen behöver en
grön buﬀert.

Ej lämplig förtätningsyta i nuläget. Kräver fördjupade studier och besked från försvarsmakten.

Området har digare (1990) varit aktuellt för planläggning
för bostäder. Arbetet avbröts p g a markföroreningar (f d
sop pp, riskklass 2). Ordentlig provtagning krävs.
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2
Bedömning
Området har delvis höga rekrea onsvärden med utvecklingspoten al. Parken är en vik g närmiljö som bl a har
använts av en uteförskola. Delar av parken behöver bevaras och det måste synliggöras och framgå strukturmässigt
a det är allmän platsmark.

Namn & storlek
Torslunden (Torsken, Visby Norr 1:1 m fl), ca 20 000 kvm
Ägare
Gotlands kommun och GotlandsHem
Läge
In ll Broväg, Neptungatan och Broväg.

I Visbys geografiska fördelning av lekplatser finns här en
lucka. Det behövs en lekplats i denna del av Visby.
Delar av området kan även vara lämpligt för e större
fördröjningsmagasin för dagva en. TKF ska ta fram e
underlag. Skulle kunna u ormas/integreras som en del av
parkmiljön.

Gällande detaljplan
A2/1948. Allmänt ändamål. 09-P-3. Odlingslo er och
parkmark. 0980 A3/1966. Parkmark
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Förslag ändrad markanvändning med blandad användning (bostäder).

Vad händer i närmiljön? Kv Verkstadsskolan ska ev säljas.
Ändrad användning? Vilken grönstruktur behövs i närheten? Tänk långsik gt!

Beskrivning och nuvarande användning
Grönområde med begränsad användning. Mot Broväg
finns en parkering för boende. Barn- och ungdomspsykiatrin finns i byggnaden mot Lummelundsväg. En sociotopkartering har gjorts.

Ny bebyggelse, i må lig omfa ning, längs Lummelundsväg och Broväg skulle kunna förbä ra gaturummen och
entrén ll Visby.
Lämplig förtätningsyta. Uppdrag finns a ta fram e planprogram. Programmet får klargöra eventuella möjligheter
ll byggrä er för bostäder. Uppdrag finns även för e
StartPM.
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3
Bedömning
Ingen värdefull natur just här. Bebyggelse på gräsytan
skulle kunna var ok om man håller en skala anpassad ll
omgivande bebyggelse och som inte dominerar över naturreservatet. Stadsradhus? Vik gt a den skogiga känslan bevaras på gångvägen från Galgberget mot staden.

Namn & storlek
Gullgubbens äng (Visby St Göran 1:1), ca 6 500 kvm
Ägare
Gotlands kommun
Läge
In ll St Göransgatan och Gullängsgatan

Gränsen för naturreservatet går a ändra om andra
justeringar ska göras, t ex a inkludera f d speedwayområdet och amfiteaterområdet. Under förutsä ning a
inga naturvärden finns eller hotas. Uppdrag behövs för a
revidera Galgbergets skötselplan.

Gällande detaljplan
A1/1934. Gata eller annan allmän plats.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Ingår i Naturreservatet Galgberget (kommunalt naturreservat).

Lämplig förtätningsyta.

Beskrivning och nuvarande användning
Långsmal gräsyta med få träd. Fungerar ll viss del som
entré ll naturreservatet, men tydligare entrépar er
finns.
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4
Bedömning
Buﬀertzon mot industriområdet norr om Bingebygatan.
Storskaligt gaturum. Skulle kunna bli en posi v förtätning
om det görs en helhetslösning och u ormas som en del
av GotlandsHems område, kv Dillen. Hänsyn måste tas ll
gc-stråket längs Bingebygatan. Ny bostadsbebyggelse skulle
dock strida mot gällande miljö llstånd för verksamheterna
på Telefonen 5. Riktvärdet är 400-500 m ll bostäder och
befintlig bostadsbebyggelse ligger på 400 meters avstånd.

Namn & storlek
Visby Bingeby 1:1, ca 13 800 kvm
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Längs Bingebygatan, norr om kv Dillen.
Gällande detaljplan
A7/1971, Parkmark.

Avvakta länsstyrelsens ställningstagande angående försvarsmaktens riksintresse.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).

Ej lämplig förtätningsyta.

Beskrivning och nuvarande användning
Avlång gräsyta med enstaka träd. En gång och cykelväg går
längs med.
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5
Bedömning
Ingår i en större sammanhängande parkstruktur med
ak vitetsytor, t ex fotbollsplan. Ej aktuellt a fragmentera
parkområdet. Det är en parkstruktur som har e stort rekrea onsvärde för hela Bingebyområdet. Kan bli aktuellt
a utveckla parken y erligare i fram den.

Namn & storlek
Visby Bingeby 1:1, ca 6 700 kvm
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Norr om Tjelvarskolan, öster om kv Gurkan.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A4/1968. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsbelagt område med en kulle. Få träd. Används ll
ak viteter av skola och förskola.
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6
Bedömning
A rak vt och centralt läge. Tillgängligheten är god med
möjlighet ll angöring från flera håll. Ny bebyggelse ska
anpassas struktur och skala ll omgivande bebyggelse (villor, radhus eller mindre flerbostadshus).

Namn & storlek
Visby Smi enslund 1:1, ca 3 100 kvm.
Ägare
Gotlands kommun

Lämplig förtätningsyta.

Läge
In ll Tjelvarvägen och Bogegatan. Gränsar ll villakvarteren Rödkålen och Grönkålen. Norr om Tjelvarkyrkan.
Gällande detaljplan
A1/1965. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Förslag ändrad markanvändning med blandad användning (bostäder).
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsbelagt plant område med e fåtal träd. Inget tydligt
ny jande idag.
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7
Namn & storlek
Visby Norr 1:30, ca 9 700 kvm.

Bedömning
A rak vt läge mot Öster-/Nordergravar. Ställningstagande ll exploatering i förhållande ll världsarvet är nyligen
gjort i gällande detaljplan. Det innebär bl a bibehållande
av värdefulla siktvyer från Brömsebroväg samt a grönytan väster om spontanidro splatsen ska hållas fri. Den ingår i e sammanhängande grönstråk i öst-västlig riktning
mellan Östergravar och Korpenområdet. E par av huvuddragen i Markelius stadsplan från 1934 är a begränsa ny
bebyggelse ll grupper som avgränsas med allmän plats
och däremellan ska sikten mot muren hållas fri.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
In ll korsningen Kung Magnus väg och Brömsebroväg.
Gällande detaljplan
09-P-120 (2005). Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Viss oklarhet råder huruvida området ingår i/påverkas av
buﬀertzonen för världsarvet.

Ej lämplig förtätningsyta.

Beskrivning och nuvarande användning
Grönt stadsrum med e fåtal träd. Gränsar ll ny bebyggelse från 2006. Befintlig bebyggelse är anpassad ll
bebyggelsen i kv Bofinken samt ll frontläget mot Visby
innerstad.
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8
Bedömning
A rak vt och lugnt läge nära centrum. Ej aktuell för
exploatering. Flerfunk onell yta som idag är vik g som
extra parkering. Området ingår i e sammanhängande
grönstråk i öst-västlig riktning mellan Östergravar och
Korpenområdet och upplevelsen av muren är tydlig från
Norra Hansegatan. Ytan behöver dock förbä ras/förstärkas för a höja a rak viteten som grönområde/park. E
par av huvuddragen i Markelius stadsplan från 1934 är a
begränsa ny bebyggelse ll grupper som avgränsas med
allmän plats och däremellan ska sikten mot muren hållas
fri.

Namn & storlek
Visby Norr 1:30, ca 5 300 kvm.
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Mellan Norra Hansegatan och Polhemsgatan. Del av
Polhemsplats.
Gällande detaljplan
A1/1934. Gata eller annan allmän plats.

Ej lämplig förtätningsyta.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta med få träd. Används som llfällig parkering sommar d.
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9
Namn & storlek
Visby Solberga 1:9, ca 3 100 kvm.

Bedömning
Tidigare planer var a Jägargatan skulle få en annan
sträckning. Villatomterna Staren 1 o 2 köptes då in av
kommunen men har senare sålt dem. Omdragning av
Jägargatan är ej längre aktuellt.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Längs Jägargatan, norr om ”Coop-parkeringen”.
Gällande detaljplan
09-VIS-174 (1975)

A rak vt och centralt läge. Kvaliteten på gaturummet och
stadsbilden skulle avsevärt förbä ras med en bebyggelse
på ytan. Struktur och skala bör ta hänsyn ll angränsande villabebyggelse. Vikten av komple ering med träd
betonas också.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.

Lämplig förtätningsyta. Kräver a behovet av extra p-ytor
sommar d utreds.

Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta utan träd. Används som extra parkering sommard.
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10
Namn & storlek
Visby Bingeby 1:1, ca 3 800 kvm.

Bedömning
Ingår i en större sammanhängande parkstruktur med
ak vitetsytor, t ex fotbollsplan. Ej aktuellt a fragmentera
parkområdet. Det är en parkstruktur som har e stort rekrea onsvärde för hela Bingebyområdet. Kan bli aktuellt
a utveckla parken y erligare i fram den. Posi vt om
parken kan möta Tjelvarvägen på e tydligare och mer
inbjudande sä .

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Öster om Bingebyhallen och förskolan Vitkålen.
Gällande detaljplan
A1/1965. Parkmark.

Ej lämplig förtätningsyta.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Delvis inom Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).
Beskrivning och nuvarande användning
Stor gräsyta med få träd som markerar formen. En av
många gräsytor som förskolan använder.
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11
Namn & storlek
Visby Ar lleriet 1:6, ca 1 400 kvm.
Bedömning
Posi vt, ur bl a trygghetsaspekt, med y erligare bebyggelse längs Havdervägen. Struktur och skala bör ta hänsyn
ll angränsande villabebyggelse.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
In ll Havdervägen, väster om villakvarteret Mullvaden.

Lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A3/1952. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta med e fåtal träd. Norr om finns en fotbollsplan
och en kvarterslekplats (Havderlunden).
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12
Namn & storlek
Del av Visby ArƟlleriet 1:38, ca 4 700 kvm

Bedömning
Området är värdefullt i e övergripande sammanhang, ingår i e sammanhängande grönstråk som sträcker sig från
hamnen/innerstaden ut mot Visbyleden. Grönstråket har
även betydelse för a möta den storskaliga bebyggelse
som finns längs Ar llerigatans norra sida. En exploatering skulle också bryta den naturliga kopplingen mellan
fotbollsplanen och spontanidro splatsen och lekplatsen.
Det finns planer på a utveckla ytans parkkaraktär. E av
huvuddragen i Markelius stadsplan från 1934 är a större
oexploaterade markområden (idro splats, begravningsplats, militärt övningsfält och övriga mellanrum) llsammans bibehåller en viss öppenhet.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Sydost om A7 fotbollsplan. In ll Fältgatan.
Gällande detaljplan
P54 (1999). Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.

Ej lämplig förtätningsyta.
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta med några stora kastanjeträd. Byggrä för omklädningsrum och parkering för idro splatsen finns.
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13
Namn & storlek
Del av Visby Ar lleriet 1:33, ca 59 400 kvm

Bedömning
Kan vara e gravfält. Området är en översilningsyta. Vid
en eventuell exploatering krävs en hydrologisk utredning.

Ägare
Gotlands kommun

Med hänsyn ll den omfa ande exploatering som nu sker
på A7-fältet och övrigt är på gång i området samt behovet av skyddszon för Krookska dungen är det inte aktuellt
a exploatera ytan. Ytan har också betydelse för småfåglar och insekter.

Läge
Öster om Krookska dungen.
Gällande detaljplan
09-P-273 (2016). Natur, en mindre del är inte planlagd.

Ej lämplig förtätningsyta.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Slu ande gräsyta, översilningsyta. Vik g yta för Krookska
dungen.
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14
Bedömning
Med hänsyn ll den omfa ande exploatering som nu sker
på A7-fältet och övrigt är på gång i området samt behovet
av skyddszon för Krookska dungen är det inte aktuellt a
exploatera ytan. Ytan har också betydelse för småfåglar
och insekter.

Namn & storlek
Del av Visby Ar lleriet 1:33, ca 14 600 kvm.
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Väster om Krookska dungen, in ll Allégatan.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
09-P-273 (2016). Natur.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Beskrivning och nuvarande användning
Vik g yta för Krookska dungen. Används en del av skolorna i närområdet. Ny gc-väg finns längs Allégatan. Längs
Furulund finns e gångstråk i f d järnvägsbanken.
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15
Namn & storlek
Del av Visby Y re Furulund 1:1 och 1:8, ca 5 400 kvm

Bedömning
Kan vara aktuellt för exploatering för a knyta ihop Furulund och kv Skäran med Gråbo. Exploatering får dock bara
ske på gräsytan och som en utveckling av kv Lien. Vilken
betydelse för de boende har ytan idag? Furulundsskogen
får inte påverkas och dragning av gc-vägar bör ses över.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Mellan kv Skäran och kv Lien, öster om Furulundsskogen.

Lämplig förtätningsyta. Kräver fördjupade studier och
intresse hos GotlandsHem a utöka kv Lien.

Gällande detaljplan
09-VIS-366. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsbelagt område på en höjd med e fåtal träd.
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16
Namn & storlek
Del av Visby Gråbo 1:3, ca 29 400 kvm

Läge
Öster om kv Bogen.

Bedömning
Området ingår i en storskalig grönstruktur och en exploatering medför behov av ny infrastruktur (angöring, gata
mm). Delar av ytan skulle kunna vara lämplig för exploatering. Här finns möjlighet a fysiskt och visuellt sammanbinda Gråbo /Terra Nova /Lien. En grön buﬀertzon
mot befintliga gc-vägar bör dock lämnas för a bevara det
gröna stråket från Terra Nova in mot centrala Visby.

Gällande detaljplan
09-VIS-366. Parkmark.

Eventuell lämplig förtätningsyta. Utredning avseende
infrastrukturen o dyl behövs.

Ägare
Gotland kommun

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Den östra delen har digare använts som BMX-bana. För
övrigt inga direkta tecken på användning.
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Namn & storlek
Visby Värnhem 1:16, ca 600 kvm

Bedömning
Ytan kan vara aktuell för förtätning. Ligger nära GotlandsHems lägenheter i kv Bösspipan. En exploatering bör
gestaltas u från områdets villakaraktär. ”Perstorpskonceptet” (4 små lägenheter i en villalik byggnad) kanske
skulle kunna fungera i de a läge. Den södra ytan är vik g
a bevara för närlek.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
In ll Söderhemsgatan och villakvarteret Hagelskuren.

Lämplig förtätningsyta.
Gällande detaljplan
A3/1963. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Bostäder.
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta med e träd. Fotbollsplan med målbur finns på
ytan söder om.
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18
Bedömning
Ytan är inte aktuell för exploatering. Den har både höga
parkvärden med utvecklingspoten al samt historiska
värden. Ytan pekas ut i grönstrukturkartan som parkmark
med stor lokal betydelse. Det finns behov av a fly a
Signalparkens lekplats. De a kan vara en alterna v plats.

Namn & storlek
Visby Värnhem 1:16 ”Söderhemstorg”, ca 2 800 kvm
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Söder om Södervärnsskolan, mellan Apelgatan och Söderhemsgatan.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A4/1952. Allmän plats, gata.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Rundad yta. Placerad i tydlig kvartersstruktur. Rest från
trädgådsstadsidealet. Gångs g, 15-tal träd och några
parkbänkar.
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19
Namn & storlek
Visby Länna 1:9, ca 6 400 kvm

Bedömning
Alléerna med de stora kastanjeträden är starkt värdeskapande och får inte förstöras. Ytan är en del av e
sammanhängande grönstråk som har betydelse för artspridning och fåglar. Grönstråket borde kunna utvecklas
y erligare och få en tydligare parkkaraktär.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Väster om Liljewalchsvägen.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A1/1934. Gata eller annan allmän plats.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Grönt stadsrum med alléer. Gång- och cykelvägen som går
längs grönytan används fli gt.
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Namn & storlek
Del av Visby Hällarna 1:7, ca 7 300 kvm.

Bedömning
Ej aktuell för exploatering. Ytan är en del av e större
grönstråk och sammanhang. Öppenheten mot havet och
hamnen samt upplevelsen av klintkanten har stor betydelse. Fri sikt från havet mot kvarnarna är också vik gt.
Dessa inten oner kvarstår sedan Markelius stadsplan
från 1934.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Vid korsningen Gutevägen/Visborgsgatan. Söder om
kvarnen Käringen.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A1/1934. Gata/allmän plats. 09-VIS50. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Beskrivning och nuvarande användning
Öppet läge med kvarnarna väl synliga.
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21
Bedömning
Tillsammans med A7-områdets grönytor är denna yta en
del av e vik gt grönt stråk in mot innerstaden. E par
av huvuddragen i Markelius stadsplan från 1934 är a
begränsa ny bebyggelse ll grupper som avgränsas med
allmän plats och däremellan ska sikten mot muren hållas
fri.

Namn & storlek
Del av Visby Solberga 1:19, ca 9 700 kvm
Ägare
Gotlands kommun
Läge
Mellan va entornet och ngsrä en, utmed Solbergagatan.

Ej lämplig förtätningsyta.

Gällande detaljplan
A1/1960. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Beskrivning och nuvarande användning
Öppen gräsyta som slu ar mot nordväst. Få träd som
markerar formen. Ytan används bl a för pärkträning.
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Bedömning
En eventuell exploatering bör hållas ovanför strandskyddslinjen för a värna om det rörliga frilu slivet samt
bör i första hand vara aktuell i den del av ytan som i norr
gränsar mot redan exploaterad mark. Skyddsavstånd från
krematoriet (50-100m) klaras.

Namn & storlek
Visby Norderstrand 1:4 m fl (”Talludden område 3”), ca 5
300 kvm
Ägare
Gotlands kommun

Kyrkogårdsförvaltningen har framfört önskemål om en utökning av begravningsplatsen västerut. Ledningskontoret
har ställt en förfrågan ll TKF om a exploatera marken
för bostäder.

Läge
Norr om Norderstrands camping och väster om Norra
Kyrkogården.
Gällande detaljplan
Ingen gällande detaljplan.

Frågorna utreds för närvarande i en start–PM (uppdrag
från Lk ll TKF, SBF deltar i arbetet.)

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Vik ga större parker och grönområden.
Föp Norra Visby - Naturområde

Eventuell lämplig förtätningsyta. Utredning pågår.

Beskrivning och nuvarande användning
Naturområde som upplevs lite ”övergivet”.

Strandskyddsgräns
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23
Namn & storlek
Del av Visby Rosenhä an 1, ca 8 000 kvm

Bedömning
Ytan kan vara aktuell för exploatering, som en komplettering ll GotlandHems bestånd i kv Fjällskivlingen.
Eventuellt buller från Visbyleden måste utredas. Finns
det möjlighet a byta plats på parkering/carport inom kv
Fjällskivlingen och ersä a dem med bostäder?

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Väster om Visbyleden (väg 148) och Rävhagen, öster om
kv Fjällskivlingen.

Avvakta länsstyrelsens ställningstagande angående försvarsmaktens riksintresse.

Gällande detaljplan
09-VIS-300. Koloniträdgård och parkmark.

Eventuell lämplig förtätningsyta. Kräver fördjupade bullerstudier, dialog med GotlandsHem och besked från
försvarsmakten.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur/parkmark
Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).
Beskrivning och nuvarande användning
Gräsyta som ej verkar ny jas. Bullervall mot Visbyleden.
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24
Bedömning
Kvarters- och parkskog med rekrea onsvärden. 100 årig
skog.

Namn & storlek
Del av Visby Rosenhä an 1, ca 11 300 kvm
Ägare
Gotlands kommun

Ej lämplig förtätningsyta.

Läge
Mellan kv Toppmurklan och kv Fjällskivlingen.
Gällande detaljplan
09-VIS-300. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur/parkmark
Försvarsmaktens riksintresse (80 dBA).
Beskrivning och nuvarande användning
Skogspar med promenads gar. Ingår i Region Gotlands
skogsbruksplan.
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Namn & storlek
Del av Visby Visborg 1:9 (”Äppellunden” mm),
ca 17 000 kvm

Bedömning
Det är e välanvänt område för vardaglig rekrea on och
en vik g grön kil ut mot Södra Hällarna. Inom kv Taptot
är det ont om parkeringsplatser. Området finns beskrivet i Strukturplan Visborg (RF 2016-04-25). En bebyggelseutveckling ska anpassas ll närliggande miljöer och
mark ska reserveras för en fram da sammanbindning av
Stenkumlaväg och Vädursgatan. Även förutsä ningarna
för en cykelväg/bro ska beaktas. Vik gt a värna om
lokala värden. Den s k ”kärleksgropen” söder om området
fungerar som dagva enmagasin.

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Söder om kv Taptot, norr om väg 142 (Färjeleden).
Gällande detaljplan
09-VIS-249. Parkmark med gångväg.

Lämplig förtätningsyta, främst inom området mot Stenkumlaväg. Buller från Färjeleden och gatu-/gc-struktur
behöver utredas i e digt skede.

Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark samt bostäder.
Beskrivning och nuvarande användning
Promenads gar, hundrastning mm.
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26
Namn & storlek
Del av Visby Visborg 1:9, ca 10 500 kvm.

Bedömning
Regionens lekplats ska eventuellt avvecklas och fly a ll
en annan plats. Inför de a bör möjlig förtätning utredas.
Parken omges idag av bostadsrä er. Lämplig första analys
kan vara en sociotopkartering för a se hur området
används idag. Fotbollsplanen används fli gt. Upplevs det
exempelvis som llgängligt för hela Visborgsstaden?

Ägare
Gotlands kommun
Läge
Ytan är omgiven av bostadskvarteren Signalen och Reveljen.

Ej lämplig förtätningsyta i nuläget. Kräver fördjupade
studier om behov och ny jande.

Gällande detaljplan
A1/1963. Parkmark.
Föp/Annat övergripande beslut
Hela Visby – Natur eller parkmark.
Beskrivning och nuvarande användning
Grönyta och lekplats omgiven av bostäder.
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