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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/580
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder att träda i kraft den 1 januari 2018.
2. Regionfullmäktige upphäver Riktlinjer vid konkurrensutsättning per utgången av
år 2017.

Ärendet

Utifrån de moderniseringsbehov en ny kommunallag (2017:725) väcker och allmänna
önskemål om att nämnderna så långt möjligt bör sträva efter enhetliga arbetsformer,
remitterades övriga nämnder möjligheten att lämna synpunkter på följande:
1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en andra gemensam del
och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente avseende 2
kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer med erforderliga anpassningar till den
nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande
reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen ) med erforderliga anpassningar till
den nya lagen. Idén är här att i reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden
(typ 1 §) än aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.

Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. Övriga nämnder har
som det får förstås tillstyrkt en strävan mot det gemensamma, även om
skolnämnderna försett sina yttranden med förbehåll.
I sagda strävan råder regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen att föreslå
fullmäktige att anta ett gemensamt reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder. De individuella nämndreglementena kommer
vidare att behandlas i separata ärenden, i vilka det i undantagsfall finns möjlighet att
göra avsteg från det gemensamma.
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Riktlinjerna för konkurrensutsättning har i relevanta delars inarbetats i gemensamma
bestämmelser om avtal, upphandling och privata utförare. Riktlinjerna föreslås därför
att upphävas.
Vidare kan regleringen av undertecknande av handlingar uppmärksammas, att
ordningen med kontrasignatur av sekreteraren överges och att det istället blir en fråga
för högsta tjänstgörande tjänsteman under det ärende avtalet etc. beslutades.
Upplysningsvis finns regionens nu gällande reglementen att ta del av i
författningssamlingen på regionens hemsida, se http://www.gotland.se/49215.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Nämnderna
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE MED ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR
REGIONSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
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Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder

1 kap. Övergripande bestämmelser
Reglementets omfattning

1 § Region Gotland är en kommun (Gotlands kommun) med ansvar för landstingsuppgifter
och för regional utveckling. Regionfullmäktige i Region Gotland (fullmäktige) är beslutande
församling. Regionstyrelsen och övriga nämnder är kommunala förvaltningsmyndigheter. I
detta reglemente används den övergripande beteckningen nämnd även för styrelsen, om inte
annat anges eller framgår av sammanhanget.
2 § Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd fastställt reglemente gäller i detta
reglemente meddelade allmänna bestämmelser. Om ett nämndreglemente eller ett särskilt
beslut i regionfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta
reglemente, gäller den bestämmelsen.
3 § Inom sitt verksamhetsområde beslutar respektive nämnd i frågor som rör förvaltningen, i
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i frågor som fullmäktige
har delegerat till den samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs.
Uppdrag och verksamhet

4 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden ska verka för god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheten.
Organisation inom verksamhetsområdet

5 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar nämnden de närmare
instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd.
Mandattider för nämnder samt ordförande och vice ordförande (presidium)

6 § Regionfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i övriga nämnder väljs för fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.
För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och i förekommande fall andra vice
ordförande i nämnden.
Presidium

7 § Nämnden presidium består av ordförande och förste vice ordförande samt i de fall sådan
valts även av andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
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Ordföranden

8 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det regionstyrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

9 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del
av ett sammanträde, får nämnden inom sig välja en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i presidiets uppgifter.
Information och samråd

10 § Nämnderna och regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information
och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Personalansvar

11 § Nämnden är, om inte annat anges i dessa bestämmelser, anställningsmyndighet för
personal vid sina förvaltningar utom för förvaltningschefen som anställs av regionstyrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag för de personalpolitiska frågor som regionstyrelsen enligt
dess reglemente har att svara för.
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Nämnden ska verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder
ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
Arkiv

12 § Varje nämnd ska svara för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten
(regionstyrelsen) har övertagit detta ansvar.
Personuppgifter

13 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

14 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till den
 i reglemente, och
 genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Regionstyrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar.
En nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Självförvaltningsorgan

15 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag

16 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut
fattas.
Avtal

17 § En nämnd får utan bemyndigande träffa avtal om anställning av personal, hyra av
utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför utgifter
under längre tid än tilldelat anslag avser, om detta är nödvändigt för att nämndens löpande
verksamhet ska fungera tillfredsställande.
Upphandling, koncessioner och valfrihetssystem

18 § Varje nämnd är upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är i
förekommande fall inköpscentral visavi regionens övriga myndigheter. Regionstyrelsen svarar
för regionens gemensamma ramavtal.
Nämnden får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i
inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar.
Privata utförare

19 § För skötseln av en angelägenhet inom nämndens verksamhetsområde får nämnden
upphandla privata utförare. När skötseln genom avtal har lämnats över till en privat utförare,
ska nämnden kontrollera och följa upp verksamheten.
Om nämnden sluter avtal med en privat utförare, ska nämnden genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

20 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta regionstyrelsen så snart en uppdatering av regionens
författningssamling bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare

21 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd
som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar

22 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Handlingen ska kontrasigneras av högsta tjänstgörande
tjänsteman när nämnden beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören i
regionstyrelsen och förvaltningschefen i annan nämnd.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som nämnden utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Processbehörighet

23 § I alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde utför nämnden, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av regionfullmäktige. Nämnden får därvid med bindande verkan för
regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, ska regionstyrelsen föra
regionens talan, om inte fullmäktige beslutar annat.
Information

24 § Nämnden ska informera om sin verksamhet.
När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster ska nämnden lämna
information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Jämkning av taxor

25 § I det enstaka fall en strikt tillämpning av en regionens taxebestämmelse leder till ett
uppenbart orättvist eller oskäligt resultat, är nämnden bemyndigad att tolka bestämmelsen i
ljuset av grundläggande kommunalrättsliga principer och de principer som i övrigt gäller för
taxan och tillämpa bestämmelsen i enlighet med denna tolkning. Nämnden ska i omedelbar
anslutning till ett sådant fall även föreslå fullmäktige att ändra taxan i enlighet med den
tolkning nämnden gjort i det enstaka fallet.

2 kap. Allmänna bestämmelser om nämndernas arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

1 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
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Kallelse

2 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om
det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska
i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden

3 § Nämnden får med de begränsningar som följer av lag besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans

4 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt

5 § Regionråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan
nämnd denna rätt. Denna ledamot har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Nämnden beslutar det, får den som
kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder

6 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
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Ersättares tjänstgöring

7 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation

9 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
Utskott

11 § Om inte annat bestämts, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner behövliga. För
utskott gäller följande.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
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Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/580
26 juni 2017

Nämnderna i Region Gotland

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i
kraft den 1 januari 2018. 1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas
till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar
för. Det är ett omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för
beslut i regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den
nya lagen.
Reglementen används för att reglera vilka frågor en nämnd har behörighet
(kompetens) att besluta om. För en ändamålsenlig organisation krävs att
gränssnitten vertikalt mot fullmäktige och horisontellt nämnderna sinsemellan
är klara för att undvika ineffektivt dubbelarbete eller icke-arbete. Det är alltså
mot ett sådant klargörande som reglementena strävar.
Med hänsyn till den korta tidsfristen ges nämnderna tillfälle att lämna
synpunkter snarast möjligt och senast per utgången av september 2017 på
följande skissartade förslag till lösning.
Remissförslag

1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en
andra gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande
reglemente 2 avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt
nu gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen 3)
med erforderliga anpassningar till den nya lagen. Idén är här att i
reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.
Frågor med anledning av denna remiss besvaras av chefsjuristen Patrik
Pettersson (ankn. 9227).

1
2
3

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171
Se http://www.gotland.se/88307
Se http://www.gotland.se/49215
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E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

När remissvaren inkommit avser regionstyrelseförvaltningen att utarbeta ett
sammanhållet förslag, naturligtvis även med beaktande av vad Sveriges
Kommuner och Landsting kan ha lämnat för bidrag till reglementsfrågan.
__________________
Patrik Pettersson
chefsjurist
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/948
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden att träda i
kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt att reglementena
baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige den 14
december 2015, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha
ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 §
skollagen finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i barn- och utbildningsnämndens reglemente. Hur
elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Vidare saknas idag en tydlig reglering av ansvaret för särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. skollagen (s.k. särvux eller lärvux). Därför har det inarbetats i förslaget.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
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Barn- och utbildningsnämndens remissvar den 19 september 2017, § 91
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Barn- och utbildningsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra
regionens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
Barn- och utbildningsnämnden svarar för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden har också ansvar för pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg.
Nämnden har också ansvar för Region Gotlands kulturskola och Science centret
Fenomenalen.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger regionen när det gäller fristående
skolor, vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde, samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
Organisation

3 § Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den leds av en
förvaltningschef som inför respektive nämnd är ansvarig för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal anställda i utbildningsoch arbetslivsförvaltningens centrala förvaltningsorganisation.
Sammansättning

4 § Barn- och utbildningsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/949
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för byggnadsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för byggnadsnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Byggnadsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på
en gemensam del. Nämnden har vidare förtjänstfullt analyserat nämndens uppdrag
och föreslagit vissa ändringar. Därutöver har nämnden föreslagit att utöver
hänvisningen till plan- och bygglagen (PBL) bör det även övergripande hänvisas till
plan- och byggförordningen.
Regionens skyldigheter skall regleras i lag. Regionstyrelseförvaltningen anser därför
att det räcker med en hänvisning till PBL på övergripande nivå. I övrigt moderniseras
uppgiftskatalogen enligt byggnadsnämnden analys förutom att göra skyddsområden
enligt 7 kap. MB exklusiv för byggnadsnämnden, då t.ex. vattenskyddsområdesfrågor
bereds av tekniska nämnden. Smärre redaktionella grepp har vidare tagits. Däremot
har den otympliga framställningen i tabeller fått bestå vid denna översyn.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Byggnadsnämndens remissvar den 13 september 2017, § 151
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
Inledning

1 § För Byggnadsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområde

2 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen (PBL).
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 §.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark
och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Byggnadsnämnden ska
1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
4 § Byggnadsnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
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utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Beslut om
samråd,
granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

- normalt planförfarande
Detaljplan/områdesbestämmelser
- enkelt planförfarande
Tabell 2, Ärenden påbörjade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
Beslut om
planbesked/u samråd,
ppdrag
granskning och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

RS/BN

BN

RF*/BN

Detaljplan/områdesbestämmelser
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

BN

BN

BN

RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen BN = Byggnadsnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
2. strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet
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3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
-

omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.

Tabell 3, Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Delmoment-/Ärendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet
eller av större vikt

RS

RS

Övriga program

BN

BN

Sammansättning

4 § Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Organisation

6 § Under byggnadsnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena samhällsbyggande.
Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast får ske om
nämnderna är överens om beslutets innehåll.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/950
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

Regionfullmäktige antar reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för
nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige
den 14 december 2015, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare
velat ha ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 §
skollagen finnas elevhälsa. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Av 2 kap. 26 § skollagen framgår att det
är frivilligt att ordna elevhälsa för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning
för vuxna. Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en
upplysande bestämmelse om elevhälsa i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente. Hur elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för
nämnden.
Med anledning av avskaffandet av kultur- och fritidsnämnden skall gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ha ansvar för ungdomsverksamhet i form av
ungdomsgårdar m.m. samt bidrag till studieförbund (se regionfullmäktige den 25
september 2017, § 117). Detta har inarbetats i förslaget.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/950

Vidare noteras att regionfullmäktige den 27 mars 2017, §§ 32 och 33 bl.a. uttalade i
sig om ansvarsfrågor rörande mottagning och bostadsförsörjning för nyanlända.
Dessa beslut har i detta ärende för gymnasie- och vuxenutbildnings del främst
uppfattats vara klarlägganden eller preciseringar av nämndens uppdrag. Någon
ändring är inte avsedd med föreliggande förslag.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar den 20 september 2017, § 92
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som
föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands utbildning inom det
offentliga skolväsendet för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi), uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden svarar för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn, för vilka socialnämnden ansvarar.
Nämnden utgör styrelse för Gotlands folkhögskola.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands uppföljningsansvar enligt skollagen avseende
ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte genomför eller fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, i syfte att
kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det gäller
fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden svarar för ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Nämnden svarar för handläggning av bidrag till studieförbund.
Organisation

3 § Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den leds av en
förvaltningschef som inför respektive nämnd är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

4 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av nio ledamöter och lika många
ersättare.
Utskott

5 § Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

GVN § 92

Nytt reglemente för styrelse och nämnder

GVN 2017/114
GVN AU § 82

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Regionstyrelseförvaltningen har till samtliga nämnder remitterat förslag om nytt
reglemente för styrelse och nämnder. Bakgrunden till förslaget är att riksdagen
beslutade att anta en ny kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018.
Nämndernas reglementen behöver anpassas till den nya lagen och i övrigt till den
verksamhet som nämnderna ansvarar för.
Remissförslaget omfattar fyra frågor, se kursiv text.
Bedömning/svar på remissfrågor.

Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna
- Nämnden har inga synpunkter. Dock vill vi understryka vikten av att varje nämnds
reglemente ska finnas tillgängligt som ett eget dokument.
Reglementet föreslås innehålla tre delar; en fösta orienterande del, en andra gemensam del och en
tredje nämndspecifik del.
- Nämnden ställer sig bakom den föreslagna strukturen, vilken tydliggör både det
gemensamma och nämndgemensamma. Se även svar fråga ett.
Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente avseende
2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer med erforderliga anpassningar till den
nya lagen.
- Nämnden avstår att yttra sig på denna punkt och avvaktar remissförslag från
regionstyrelsen.
Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande reglementen
(oftast angiven i 1-2 §§ befintliga reglementen) med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
Idén är här att i reglementet mera söa reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på uppdateringar av sådant
som tillkommer eller fallit ur bruk.
- Från utbildningsnämndernas sida har vi noterat det uppdrag som regionfullmäktige
den 14 december 2015 § 313 gett regionstyrelsen (ledningskontoret) om att utreda
hanteringen av elevhälsan i nämndernas respektive reglementen. Nämnden avstår
därför att yttra sig över denna punkt i avvaktan på remissförslag från regionstyrelsen,
då nämnden avser att yttra sig.

Forts…

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Forts.. GVN § 92

Beslutsunderlag

Remiss. Nytt reglemente för styrelse och nämnder.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-21
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande, Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med förvaltningen att nämnden
beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/951 och 2017/905
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden att träda i
kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.
2. Regionfullmäktige upphäver från och med den 1 januari 2018 dess beslutade
reglemente för läkemedelskommittén.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt att reglementet
baseras på en gemensam del. Beträffande nämndens egna uppgifter har den framfört
önskemål om tydligare gränsdragning mellan regionstyrelsen och nämnden, om att
samverkansnämnden omnämns även om den regleras i ett annat sammanhang och att
formellt görs även läkemedelskommitténs reglemente till en fråga för nämnden. I
frågan om läkemedelskommittén har nämnden även väckt ett förslag om revidering
av innehållet (se RS 2017/905).
Vad gäller frågan om samverkansnämnden föreslås här att nämnden ska biträda
regionens ledamöter i samverkansnämnden.
När det gäller gränssnittet mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
pågår vid sidan av denna översyn ett utredningsarbete. Utan att föregripa det arbetet,
får dock noteras att denna fråga varit levande under lång tid utan att det resulterat i
någon upplösning. Förutom de enkla och uppenbara fallen kan vagheten bero på
olika perspektiv och deras inverkan på funktionärernas perceptionsförmåga och vilja
att kommunicera frågeställningar utan givna svar. För att fånga upp strategiska frågor
i tid kan framgång då snarare ligga i att främja flexibla arbetssätt och mindre i att
hoppas på att formulera en algoritm för all framtida ärendesortering. Således föreslås
inte nu någon ny skrivning.
Av 1 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer framgår att regionen bestämmer
hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom regionen som
skall tillsätta en kommitté. Således kan en nämnd vara det organet.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/951 och 2017/905

Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att läkemedelskommittén formellt
bör underställas hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker lämpligast genom att
nämnden enligt 6 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer även får fastställa
behövliga styrdokument för kommittén.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i hälso- och
sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens reglementen. I detta förslag anges att
hälso- och sjukvårdsnämnden även fortsättningsvis skall ha ansvaret för sjukresor till
utomlänsvård medan ansvaret för sjukresor inom länet, som idag de facto hanteras av
tekniska nämnden, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens
reglemente.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden och att upphäva
reglementet för läkemedelskommittén.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 412
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag den 20 september 2017, § 418 (RS 2017/905)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun
enligt bestämmelserna HSL, för vilken socialnämnden ansvarar. Nämnden fullgör även de
uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar regionen.
I nämndens uppdrag ingår bland annat att
 säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till hälso- och sjukvård på läns- och regionnivå,
 besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till nämndens olika
verksamheter,
 ansvara för omhändertagande av avlidna,
 tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § 1. enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), efter socialnämndens beslut om insats.
 ansvara för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under höjd,
beredskap, och
 ansvara för de speciella ansvarsområden som anges i 8 kap. 7 § HSL,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade. Nämndens ansvar omfattar dock inte sådan habilitering, rehabilitering och
hjälpmedel som socialnämnden har ansvar för enligt HSL.
Nämnden ska vid sjukresor utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt
lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Organisation

3 § Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är det organ inom regionen som tillsätter och beslutar om
reglemente för läkemedelskommitté enligt lagstiftningen om sådana kommittéer.
Sammansättning

4 § Hälso- och sjukvårdsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom hälso- och sjukvårdsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 412

RS Remiss - Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

HSN 2017/309
HSN-AU § 419

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och lämnar
det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands styrelse och nämnder har idag egna nämndspecifika reglementen
som styr bland annat nämndens uppdrag, sammansättning och uppdrag.
Regionfullmäktige fastställer reglementena. Den 20 juni 2017 antog riksdagen en ny
kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018 vilket innebär att reglementena
behöver ses över och anpassas efter den nya lagstiftningen. Enligt planeringen ska
regionfullmäktige fatta beslut om det nya reglementet den 18 december 2017.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har liksom övriga nämnder mottagit remiss gällande
nytt reglemente för regionens styrelse och nämnder. Syftet är att istället för
nämndspecifika reglementen övergå till ett gemensamt reglemente men med
nämndspecifika avsnitt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det är positivt
med ett gemensamt reglemente ur flera perspektiv, och då främst att likställa
tillämpningen av reglementet ur ett koncernperspektiv, undvika otydlighet i
ansvarsfördelning mellan styrelsen och nämnderna samt likställa
nämndadministrationen.
I samband med att det nya gemensamma reglementet tas fram är det önskvärt att
gränssnittet mellan regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse och hälso- och
sjukvårdsnämnden tydliggörs.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det är positivt med ett gemensamt
reglemente. Förslaget med två övergripande avsnitt som berör styrelsen och
nämnderna och därefter nämndspecifika avsnitt leder förhoppningsvis till att likställa
tillämpningen av reglementet ur ett koncernperspektiv samt undvika otydlighet i
ansvarsfördelning mellan styrelsen och nämnderna. Ett gemensamt reglemente
förväntas även likställa nämndadministrationen samt undvika dubbelarbete.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande reglemente överensstämmer till stor del
med regionstyrelsens nuvarande reglemente. Eftersom regionstyrelsens reglemente
föreslås bli utgångspunkt för det nya gemensamma reglementet är bedömningen att
det inte blir allt för stora förändringar avseende de gemensamma avsnitten. Däremot
blir det sannolikt förtydliganden och en mer koncis skrivning under det nämndspecifika avsnittet under verksamhetsområdet och verksamhetens innehåll för att på
ett tydligare sätt motsvara det ansvarsområde som åligger hälso- och sjukvårdsnämnden.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Önskvärt är att gränssnittet mellan regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse och
hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggörs i det gemensamma reglementet för att
undvika att ärenden faller mellan stolarna, skickas till fel nämnd eller att dubbelarbete
sker.
Region Gotland är en del av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland som är lagstadgad genom sjukvårdsregionerna i Sverige. Regionfullmäktige utser ledamöter till
Samverkansnämnden, för tillfället ledamöter som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden. Att Region Gotland är en del av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
bör framgå i det gemensamma reglementet i någon av de övergripande delarna, dock
styrs nämnden av ett annat reglemente.
Läkemedelskommittén är organiserad under hälso- och sjukvårdsnämnden och enligt
beslut i regionstyrelsen utser hälso- och sjukvårdsnämnden läkemedelskommitténs
ordförande och ledamöter. Kommitténs reglemente fastställs av regionfullmäktige. I
samband med att det gemensamma reglementet antas vore det lämpligt att ge hälsooch sjukvårdsnämnden det formella ansvaret att utse läkemedelskommitténs
ordförande och ledamöter samt fastställa reglementet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2017
Utkast Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder daterat 23 augusti 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande reglemente daterat 2010-12-13
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 419
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och lämnar
det som sitt eget.
Skickas till
Regionfullmäktige
Patrik Pettersson, chefsjurist RSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/952
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden att träda
i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden har även framhållit att en
redaktionell översyn av nämndens ansvarsområden kunde vara befogad.
Inom ramen för denna översyn har nämndens uppdrag inte varit föremål för någon
regionstyrelseförvaltningens djupare analys. Emellertid noteras att lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor ersatt tidigare lagstiftning på området. Ändringar
till följd av detta har inarbetats i reglementet
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar den 18 september 2017, § 105
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR MILJÖ-OCH HÄLSKOSKYDDSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
Inledning

1 § För Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområde

2 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden (här Region Gotland) inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
miljöbalken.
Nämnden ska fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa uppgifter enligt lagen (2003:278) om
skydd mot olyckor.
Nämnden fullgör Region Gotlands uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Nämnden ska även
1. svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
2. svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jordbruksmark,
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, i den mån
detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som ankommer på Region
Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av
avfall,
4. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
6. utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer,
7. vara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, och
8. svara för de uppgifter som ingår i Region Gotlands förebyggande verksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målet för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är bland annat att
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1. genom att förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och djurs
hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
ohälsa,
2. minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika störningar,
3. vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna för
miljön på lång sikt, dvs. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
eftersträvas.
Organisation

4§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som följer av detta
reglemente. Nämndens uppgifter utförs av personal som är anställd vid byggnadsnämndens
samhällsbyggnadsförvaltning som också är anställningsmyndighet för personalen.
Närmare beskrivning av den organisatoriska ansvarsfördelningen finns i byggnadsnämndens
reglemente. Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i
samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden vilket innebär att
delegering endast får ske om nämnderna är överens om beslutets innehåll.
Sammansättning

5 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6§
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 105

RS remiss - Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

MHN 2017/2447

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas till den nya
lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar för. Det är ett
omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för beslut i
regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den nya lagen.
Med anledning av detta vill regionstyrelsen inhämta nämndernas yttrande gällande
förslaget att upprätta ett för nämnderna och regionstyrelsen gemensamt reglemente
med tre olika delar. En första orienterande del, en gemensam del och en tredje
nämndspecifik del. Den nämndspecifika delen föreslås baseras på nämndernas
kompetens enligt det nu gällande reglementet (samlat under § 1-2 i befintligt
reglemente). Idén är att här söka reglera nämndernas verksamhetsområden ( typ 1 §)
snarare än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ges möjlighet att bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som kommit till eller fallit bort från nämndernas faktiska
verksamhet.
Eftersom synpunkter gällande nu gällande reglementes aktualitet och
ändamålsenlighet efterfrågas särskilt har förvaltningen internt granskat nu gällande
reglemente och lämnar nedan en övergripande kommentar av förslaget.
Bedömning

Det är inte ovanligt att både tjänstepersoner och förtroendevalda inom Region
Gotland kommer att arbeta mot olika nämnder. Ett gemensamt reglemente
underlättar navigering genom de kommunala beslutsprocesserna över
nämndgränserna vilket i sin tur bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet inom
Region Gotlands verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig därför
positiv till att samtliga nämnders reglementen samlas i ett gemensamt dokument.
Av missivet framgår att målsättningen är att den nämndspecifika delen av
reglementet i huvudsak ska ange respektive nämnds verksamhetsområden och i
mindre grad ange hur uppgifterna inom verksamhetsområdet ska organiseras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget även i denna del. För att
kunna bedriva en så effektiv verksamhet och flexibel verksamhet som möjligt bör
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vara fri att organisera verksamheten, men med
tydlig förankring i reglementet.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

Sammantaget är förvaltningens bedömning att nuvarande reglemente i huvudsak
återspeglar den faktiska verksamheten och är ändamålsenligt formulerat, men att det
med fördel kan genomgå redaktionella ändringar. Förvaltningen ser ingen anledning
till att utöka eller förändra Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden jämfört
med nu gällande reglemente.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag

Handling
Nytt reglemente för
styrelse och nämnder
Miljö- och
hälsoskyddsnämndens
reglemente

Datum
2017-06-27
2011-09-12

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av nämndsekreterare Lisa Tunegård.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se

Sökande
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/953 och 2016/706
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för socialnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för socialnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Socialnämnden har tillstyrkt ett gemensamt reglemente samt
lämnat synpunkter på utformning. Vidare nämnden anfört att nämnden inte längre
yttrar sig regelmässigt i ärende enligt alkohollagen, hemvärnsförordningen och om
anordnande av visst automatspel, varför dessa frågor bör tas bort ur reglementet.
Överförmyndarnämnden har upprepade gånger föreslagit (se RS 2014/519,
2016/706 och RS 2017/957) att uppgiften att administrera och arvodera särskilt
förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har
varit i familjehem flyttas över till socialnämnden. Skälet för detta är att
socialnämnden kan påverka vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan inte
överförmyndarnämnden. Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS 2016/706).
Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid har närmare
koppling till socialnämnden och att det kan finnas fördelar med
överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att
överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens
och socialnämndens reglementen.
Vidare har under handläggningen har förvaltningen väckt frågor om hur ersättare bör
kallas in vid förhinder. Av 2 kap. 6 § förslaget till reglemente med allmänna
bestämmelserna för regionstyrelsen och övriga nämnder framgår att förhinder anmäls
till kansliet som sedan ombesörjer resten. Det har emellertid framkommit att t.ex.
hälso- och sjukvårdsnämnden frivilligt tillämpar en rutin där ledamoten med
förhinder i första hand ombesörjer inkallande av ersättare. Det kan ha fördelar med
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att ledamöter, ersättare och kansli utvecklar kompletterande rutiner. Däremot är det
inte ett tillräckligt skäl för att ändra nuvarande skrivning i reglementet.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Socialnämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 128
Socialnämndens remissyttrande den 20 april 2017, § 59 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 11 oktober 2016, § 133 (RS 2016/706)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Socialnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Socialnämnden ska fullgöra regionens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i
annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § 1. sistnämnda lag, som åvilar
hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och
sjukvårdsverksamheten enligt Avd. IV. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service till vissa
funktionshindrade också för behov av arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten
under höjd beredskap.
Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.
Verksamhetens innehåll

3 § Socialnämnden ska bland annat
 upprätta bedömningar av behovet av hemtjänst samt vård och omsorg i övrigt inom
nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen,
 besluta i ärenden som enligt socialtjänstlagen, annan lag eller författning eller som i övrigt
ankommer på socialnämnd och som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande
enskild person och som inte har ålagts annan nämnd,
 kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda,
vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde, och
 medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer,
föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom socialnämnden.
Organisation

4 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Socialförvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

5 § Socialnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 128

Nytt reglemente för styrelse och nämnder

SON 2017/234
SON/AU § 67

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar på remissen som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta en ny kommunallag som ska träda i
kraft den 1 januari 2018. Det innebär att de lokala reglementena för nämnderna
måste anpassas både till den nya lagen samt i övrigt till nämndernas ansvarsområden.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ger i remissen ett skissartat förslag på lösning
vilket nämnderna ska lämna synpunkter på. Efter inkomna synpunkter ska RSF
utarbeta ett sammanhållet förslag.
Bedömning

Beslut om nytt reglemente måste fattas av Regionfullmäktige innan årsskiftet
2017/2018. Det innebär en kort tidsfrist för handläggning av ärendet. Förvaltningen
har därför fått möjlighet att i ett första skede lämna synpunkter på ett utkast av
reglementet under tiden det är under uppbyggnad. Socialförvaltningen har i juli och
augusti 2017 lämnat språkliga kommentarer, korrekturförslag samt andra synpunkter
på innehållet utifrån det utkast (daterat 2017-07-11) som regionstyrelseförvaltningen
presenterat.
Förslaget innehåller tre delar; en första orienterande del, en andra gemensam del och
en tredje nämndspecifik. Socialnämnden anser det vara en tydlig och bra uppdelning
samt att man därigenom, på ett enklare sätt, får en inblick i andra nämnders
ansvarsområden.
Socialnämnden har tagit del av ett korrigerat utkast (ett arbetsmaterial daterat 201708-23) till ett nytt reglemente. Utifrån arbetsmaterialet föreslås socialnämnden att
besluta meddela regionstyrelseförvaltningen ett antal synpunkter om tillägg och
borttag av uppgifter som redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Remiss: Nytt reglemente för styrelser och nämnder (RS 2017/580) daterad 26
juni 2017.
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 25 augusti 2017.
Utkast/arbetsmaterial: Reglemente för Regionstyrelsen och övriga nämnder, daterat
23 augusti 2017.
Nuvarande reglemente för socialnämnden, senast ändrat 2 mars 2015.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Helena Eskedahl, nämndsekreterare presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Registrator- RS, ärende RS 2017/580

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/954
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för tekniska nämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden att träda i kraft den 1
januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:25) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Tekniska nämnden har tillstyrkt att reglementet baseras på en
gemensam del. När det gäller nämndens eget uppdrag har nämnden lämnat
synpunkter på om nämnden fortsatt har ett allmänt bostadsförsörjningsansvar eller
om det ligger på bostadsbolaget, om ändrad lydelse om ansvaret för enskilda vägar,
om regleringen om redovisning av investeringar ses över och om förvaltningens
uppdragsstyrda verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömer att tekniska nämnden har en poäng i att
bostadsförsörjningen på övergripande nivå är en uppgift för regionstyrelsen. Det
övergripande perspektivet skall sedan via bl.a. ägarstyrning av AB Gotlandshem
omsättas i operativ verksamhet. Bostadsförsörjning är dock mer än bara egen
produktion av bostadstjänster. Tekniska nämnden sköter bl.a. in- och uthyrning av
bostadslägenheter. Därför föreslås att bostadsförsörjningsfrågor som
kompetensskapande grund för nämndens åtgärder kvarstår i reglementet.
Nämndens förslag till förtydligande av förutsättningar och beslut i fråga om enskilda
vägar godtas. Med hänsyn till att regionstyrelsen den 16 juni 2016, § 147 antagit
riktlinjer för redovisning av investeringar som i avsnitt 15 innehåller regler för
slutredovisning, bör motsvarande reglering i tekniska nämndens reglemente inte vara
kvar.
När det gäller förvaltningens uppdragsstyrda verksamhet handlar det som tekniska
nämnden framhåller i praktiken om samspelet mellan nämnder och förvaltningar på
samhällsbyggnadsområdet. Regionstyrelseförvaltningen finner att en ytterligare
formalisering av samspelet i reglementsform inte nödvändigtvis leder framåt.
Samspelet bör snarare växa i fram i flexibla arbets- och förhållningssätt berörda
emellan.
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I samband med att regionstyrelsens nu gällande reglemente behandlades i styrelsen,
påtalades behovet av en översyn om gränssnittet i frågor om egendomsförvaltning
mellan styrelse och tekniska nämnden. Se regionstyrelsens beslut den 29 oktober
2015, § 330. Det handlar om köp- och försäljning samt löpande administrativ
(ekonomisk-juridisk) och faktisk fastighetsförvaltning. Sedan dess har tydliggjorts att
det är regionfullmäktige eller, på delegation från fullmäktige, regionstyrelsen eller som
beslutar i försäljningsärenden. Se regionfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, 28.
Därför bör alla bestämmelser om försäljning tas bort ur tekniska nämndens
reglemente (se nuvarande 1 § 15.). Förslag till reglemente har beaktat detta.
Enligt regionstyrelseförvaltningen får det på sikt anses önskvärt med en reglering om
att tekniska nämnden inom vissa beloppsramar t.ex. kan verkställa försäljningar
inklusive beslut enligt försäljningslista fastställd av fullmäktige. Det kan i så fall
beslutas i andra riktlinjer än reglementet.
Vidare finns skillnad i behörigheten mellan nämnderna angiven så att i strategiska
frågor beslutar regionstyrelsen om t.ex. upplåtelser med i andra fall beslutas de av
tekniska nämnden. Enligt regionstyrelseförvaltningen utgör ett så vagt begrepp som
strategisk inte någon tydlig vattendelare mellan nämndernas ansvarsområden, varför
dubbelarbete eller icke-arbete kan befaras beroende på ärendets allmänna
attraktionskraft. Regionstyrelsen får emellertid anses ha rätten och skyldigheten att
vid behov avgöra om något är strategiskt eller inte. Någon tid för att utarbeta mera
klargörande fördelningsmekanismer saknas, varför något förslag inte läggs här.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i tekniska nämndens och
hälso- och sjukvårdsnämndens reglementen. I detta förslag anges att ansvaret för
sjukresor inom länet, som idag de facto hanteras av tekniska nämnden mer än bara
övergripande, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens
reglemente (2 § 18.)
En annan fråga är den om tomträttsavgälder, d.v.s. en ekonomisk förvaltningsfråga
om avkastningen på jordägande. Här har för närvarande regionstyrelsen ansvaret
medan i praktiken sköts uppgiften huvudsakligen av teknikförvaltningen. Här kunde
man överväga att flytta ansvaret för avkastningen till tekniska nämnden. Här
diskuteras bara möjligheten men något förslag har inte inarbetats.
I egenskap av förvaltare av regionens offentliga platser avger tekniska nämnden
yttranden på remiss från polisen. Regionstyrelseförvaltningen inarbetar i förslaget ett
förtydligande av den uppgiften (förslagets 2 § 15.).
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Tekniska nämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 222
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Tekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden ska
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och gatuanläggningar
jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet, byggnad
eller anläggningar, exempelvis utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte
detta gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte detta
gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.,
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,
12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare,
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
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14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. handlägga regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
16. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden
om färdtjänst, om parkeringstillstånd och om resekostnadsersättning för sjukresor inom
länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef.
Byggnads- och anläggningsverksamhet

3 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall beslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar annat,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och medel anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
3. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognoser att lämna till regionstyrelsen.
Organisation

4 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Härutöver leder
förvaltningschefen teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd
och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark, exploatering och byggande.
För den personal som ingår i nämndens räddningstjänstverksamhet är dock
Byggnadsnämnden anställningsmyndighet.
Sammansättning

5 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 222

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

TN 2017/2081
TN AU § 167

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om ett gemensamt reglemente för Region
Gotland med de synpunkter som angetts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att Region Gotlands lokala reglementen
anpassas till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna
ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen har remitterat ett nytt förslag till gemensamt reglemente
för regionstyrelsen och nämnderna. Det nya är att alla har samma gemensamma
första orienterande del i reglementet men även en gemensam del som rör allmänna
bestämmelser om ansvar och arbetsformer. Tekniska nämnden (TN) tillstyrker
förslaget i dessa delar.
För den nämndspecifika delen, dvs TNs uppdrag och verksamhetsområden, givna
enligt regionfullmäktiges beslut, har TN lämnat synpunkter och lyft frågeställningar
kring bland annat:
- uppdraget att handha bostadsförsörjningsfrågor,
- nya belopp rörande rapporteringen av slutredovisningar,
- förtydligande kring frivilligt underhåll av vägar med statsbidrag
- förvaltningschefens/teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra
uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark,
exploatering och byggande.
Därutöver har förslag på vissa redaktionella ändringar lämnats.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att förslaget till nytt gemensamt reglemente för
regionstyrelsen och nämnderna i Region Gotland tillstyrks. Det är positivt att regler,
mandat och ansvar som är gemensamma för nämnderna samlas i ett gemensamt
reglemente.
Synpunkter på nuvarande reglemente:
1 Under 1 § framgår att tekniska nämnden (TN) skall handha
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Bostadsförsörjningsfrågorna har sedan tid tillbaka uppfattats vara ett uppdrag för det
kommunala bostadsbolaget och planeringsmässigt tillhörande regionstyrelseUtdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

förvaltningen. Förvaltningen föreslår att ett klargörande kring detta sker i samband
med översynen. (Denna synpunkt gäller inte det särskilda uppdrag förvaltningens
fastighetsförvaltningsavdelning för närvarande har rörande bostäder för nyanlända)
2 1 § punkt 16 har följande lydelse:
”besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer”
Ny lydelse föreslås:
”besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer”
3 Under § 2 föreslås att punkterna 1-9 redaktionellt förbättras.
Under § 2 punkt 10 föreslås texten ersättas med en hänvisning till att nämnden skall
följa ”Riktlinjer för redovisning av investeringar”, som fastställts av Regionstyrelsen
2016-06-16 (RS 2016/351). Om ändringar av beloppsgränserna sker gäller detta för
nämnden utan att reglementet behöver revideras.
4 Under § 5, finns följande text:
”Utöver detta skall förvaltningschefen leda teknikförvaltningens uppdrag att åt
regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena mark, exploatering och byggande.” (I remissförslaget föreslås den placeras
sist under § 1)
Förvaltningen tolkar innebörden i detta att förvaltningen skall kunna tillhandahålla
resurser för dessa uppdrag. Är det ett annat ansvar som avses bör ett förtydligande
ske. Uppdraget innebär i praktiken ett samspel mellan TKF, SBF och RSF med olika
ansvar.
Det har nyligen genomförts ett arbete kring arbetsgång, roller och ansvar i
exploateringsprocessen. Med utgångspunkt från hur den processen nu ser ut föreslås
reglementena för berörda förvaltningar bli justerade.
Arbetsutskottets beslut
Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder (RS2017/580)
Reglemente för Regionstyrelsen och övriga nämnder, utkast 2017-08-23
Tekniska nämndens reglemente (senast ändrat 2015-03-30)
Tjänsteskrivelse 2017-09-08
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Eva Gahnström (C) föreslog att ordet ”frivilligt” stryks i stycket gällande underhåll av
enskilda vägar ((§ 1 punkt 16)
Ordföranden yrkande på att följa förvaltningens förslag.
Ordföranden ställde sitt yrkande mot Eva Gahnströms och fann att ordförandens
yrkande vunnit bifall.
Votering:
Votering begärdes: Ja-röst för ordförandens förslag och nej-röst för Eva Gahnströms
förslag.
Omröstningsresultat: sex Ja-röster: Per Edman (V), Torgny Ammunet (S), Daniel Heilborn
(MP), Tommy Gardell (S), Renée Lingström (S) och Joan Sundin (V).
Fem nej-röster: Karl-Johan Boberg (C), Eva Gahnström (C), Bo Ekelund (M), Peter Wigren
(M) och Gunnel Lindby (C).
Tekniska nämnden hade därmed bifallit ordförandens förslag.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/955
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för valnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för valnämnden att träda i kraft den 1 januari
2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Valnämnden har avstått ifrån att yttra sig.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för valnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Valnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Valnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Valnämnden fullgör regionens uppgifter enligt vallagstiftningen.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt valnämnden ett kansli med personal som handlägger
nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 Valnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/956
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för patientnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för patientnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Patientnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har även förtjänstfullt lämnat förslag på hur regleringen av
dess specifika uppgifter kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen följer med några mindre redaktionella ändringar
patientnämndens förslag.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Patientnämndens remissvar den 27 september 2017, § 36
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR PATIENTNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Patientnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Patientnämnden fullgör regionens uppgifter enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården och vad som i annan författning föreskrivs om patientnämnd.
Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående inom den:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av Region
Gotland eller enligt avtal med Region Gotland och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och
2. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av
Region Gotland.
Patientnämnden ska bedriva sin verksamhet så att dess självständiga ställning upprätthålls.
För fullgörande av sina uppgifter har nämnden rätt att från verksamheter inom Region
Gotland som har verksamhetsansvar för sådana uppgifter som omfattas av patientnämndens
ansvarsområde och tjänstepersoner infordra de uppgifter, få de upplysningar och det biträde
som nämnden behöver.
Patientnämnden ska rapportera till de nämnder inom Region Gotland som har
verksamhetsansvar för sådana uppgifter som omfattas av patientnämndens ansvarsområde så
att slutsatserna av de analyser nämnden gör, i enlighet med 3 § i lagen (2017:372), tas om hand
så att de bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt patientnämnden ett kansli med personal som handlägger
nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 § Patientnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/957, 2016/706 och 2014/519
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för överförmyndarnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden att träda i kraft
den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Överförmyndarnämnden, som tidigare lämnat ett förslag på
ett nytt reglemente för egen del (se RS 2016/706), har tillstyrkt att reglementena
baserat på en gemensam del. Förutom redaktionella synpunkter har nämnden för
egen del framhållit att uppgiften att förordna gode män åt ensamkommande barn bör
framgå.
Vidare har nämnden har återkommit med förslaget (se RS 2014/519 och 2016/706)
att uppgiften att administrera och arvodera särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har varit i familjehem flyttas över till
socialnämnden. Skälet för detta är
att socialnämnden kan påverka vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan
inte överförmyndarnämnden. Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS
2016/706). Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid
har närmare koppling till socialnämnden och att det kan finnas fördelar med
överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att
överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens
och socialnämndens reglementen.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för överförmyndarnämnden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/957, 2016/706 och 2014/519

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Överförmyndarnämndens remissyttrande den 19 september 2017, § 109
Socialnämndens remissyttrande den 20 april 2017, § 59 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 11 oktober 2016, § 133 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 9 september 2014, § 126 (RS 2014/519)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Överförmyndarnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Överförmyndarnämnd fullgör de ärenden som överförmyndaren enligt lag eller annan
författning skall handlägga.
Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bland annat att
 besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
 utreda förutsättningar för ställföreträdarskap
 utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet, och
 utbilda ställföreträdare
Tillsynen innebär bland annat att överförmyndarnämnden ska
 granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående
förvaltningen som har lämnats,
 se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta
och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd
och så att de ger skälig avkastning, och
 rekrytera gode män och förvaltare.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt överförmyndarnämnden ett kansli med personal som
handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 § Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/962 och 2015/463
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för regionstyrelsen m.m.
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar reglemente för regionstyrelsen att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för styrelsen.
2. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017,
varvid uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas.
3. Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018.
4. Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av
år 2018
5. Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Ärendet

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) träder i kraft den 1 januari 2018
initierade regionstyrelseförvaltningen en översyn reglementena och nämnderna
remitterades. Vidare har behovet av en lösning på avskaffandet av kultur- och
fritidsnämnden påkallat översyn. Det finns även tidigare och med detta arbete i viss
mån parallella utredningsuppdrag om gränssnittsfrågor mellan styrelsen och
framförallt hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden.
Nämnderna har i allt väsentligt att nämndernas allmänna befogenheter, skyldigheter
och arbetsformer grundar sig på en gemensam bas. Det ökar möjligheten för
förtroendevalda och anställda att orientera sig i regionen. Vidare kan då mera fokus
läggas på nämndernas specifika uppdrag. Översynen presenteras därför i ett ärende
om reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
och ett ärende per nämnd som kan bedömas vara kvar efter utgången av år 2017. I
fortsättningen behandlas regionstyrelsens reglemente.
Enligt regionfullmäktiges beslut den 25 september 2017, § 117 skall regionstyrelsen ta
över, kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen), folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen),
fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen), handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
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lotterilagstiftningen och budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt
socialtjänstlagen. Detta har inarbetats i reglementet.
Vidare har ansvaret för funktionen tjänsteman i beredskap (s.k. TIB) lagts till under
krisledning och beredskap.
I fråga om gränssnittet till hälso- och sjukvårdsnämnden pågår ett annat arbete.
Något förslag läggs inte här. Vad gäller gränssnittet till tekniska nämnden har vissa
ändringar rörande fastighetsförsäljning och anknytande frågeställningar behandlats i
ärendet om den nämndens reglemente. Något förslag läggs inte här.
Regionfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, §§ 32 och 33 i frågor om ansvar för
mottagande och bostadsförsörjning för nyanlända. Något förslag om inarbetning har
inte lagts här. Det kan dock diskuteras om ansvaret för bosättning (§ 32) bör
inarbetas.
Vad så gäller miljörådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet är det fråga om
samrådsorgan och inte nämnder eller nämndberedningar. Det är dock ägnat skapa
oklarhet om det är fråga om en nämnd eller en fullmäktigeberedning när fullmäktige
tillsätter personer och fastställer reglementen. Denna oklarhet bör undanröjas genom
att samrådsfrågorna underordnas en nämnd. Under handläggningen har det framförts
att den nämnden i samtliga skall vara regionstyrelsen. Dessa reglementen föreslås
därför upphävas med utgången av denna mandatperiod (några nya val funktionärer
skall inte göras). Det ankommer därefter på styrelsen att ta fram ändamålsenliga
instruktioner för samråden. Framställningarna från Aktiva seniorer och PRO om att
fullmäktige skall besluta om ändring av reglemente pensionärsrådet i fullmäktige (se
RS 2015/463) lämnas därmed utan vidare åtgärd.
Även frågan om att fullmäktige fastställt reglemente för centrala
samverkanskommittén kan diskuteras. Det är rimligen frågan om ett avtal mellan
berörda parter och det är regionstyrelsen, regelmässigt genom direktören som
företräder regionen som part. Något färdigt förslag är dock inte utrett för att lägga
fram här.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för regionstyrelsen m.m.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Fullmäktiges valberedning
Regionstyrelsen
Miljörådet
Pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
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REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
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5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s stukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
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3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta egendom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
6. tillstånd att använda regionens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. företräda regionen i central samverkan.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från regionens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581),
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.
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Biblioteksverksamhet

9 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden.
Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare. Dessa väljs för fyra år
räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls
nästa gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad
Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Beredningar, kommittéer och samråd

25 § Styrelsen ska särskilt ansvara för att samordna samråd i frågor om äldre,
funktionsnedsatta och miljön.
Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd.
Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga
styrdokument för samrådens arbetsformer.
Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighetsfrågor.
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RS 2017/1008
7 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att
bolaget vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.

Sammanfattning

Inspiration Gotland AB prognosticerar i dagsläget ett underskott på ca 2 mnkr. Det
egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 mnkr varav 0,1 mnkr i bundet eget kapital.
Det betyder att bolaget inte har möjlighet att täcka befarat underskott och att krav på
kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig nu till ägaren med en begäran om en
kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt tills bolaget avvecklats garanterar det
bundna egna kapitalet.
Bolaget befinner sig i en process där verksamheten ska överflyttas till regionstyrelsen.
Därefter kommer bolaget att avvecklas och kvarvarande tillgångar kommer att återgå
till ägaren.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Beslutsunderlag

Begäran Inspiration Gotland AB 2017-11-06
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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RS 2017/897
27 oktober 2017

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Förslag till Strategi för förebyggande och motarbetande av
mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2018-2022
Förslag till beslut

•

Förslaget till strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot
kvinnor, Region Gotland 2018-2022 remitteras till barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och utbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, Brottsofferjouren Gotland, Kvinnojouren
Amanda och Kvinnojouren Trots.
Remisstiden är till den 23 februari 2018.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bjuda in till remisskonferens under
remisstiden.

Bakgrund

Regionstyrelsen gav 2016-03-07, §13, ledningskontoret i uppdrag att återkomma
under hösten 2016 med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relation.
Arbetet har på grund av hög arbetsbelastning i förvaltningarna fått skjutas fram.
Förslaget som är framtaget bygger på regeringens tioåriga nationella strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och
våld. Det omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel
med människor för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte
uteslutande, av män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära
relationer, exempelvis att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män samt
transpersoner som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck
drabbar inte heller uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att
enbart tala i könsneutrala termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en
man som utövar våld mot en närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga
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och bekämpa. Det är därför viktigt att prata både om arbetet mot mäns våld mot
kvinnor, för kvinnofrid, och om arbetet mot våld i nära relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som
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nationella strategin som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor.
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och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ideella organisationer på Gotland som arbetar med mäns våld mot kvinnor, bjuds in
att svara på remiss om förslaget.
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våldet leder
till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det leder till ojämlikhet
och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för bland annat hälso- och
sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver samverkan mellan olika myndigheter.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Strategier
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor kommer att ingå som en del av det
övergripande programmet.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional samverkans- och stödstruktur, RSSS. I arbetsgruppen finns representant från regionstyrelseförvalt-

ningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
I strategin pekar Region Gotland ut strategiska inriktningar som utifrån den nationella strategin 1 bedöms ha störst effekt i regionen under tiden 2018-2022. Strategin ersätter handlingsprogrammet för Kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld, 2011-2014.

2. Syfte
Syftet med strategin är att ange strategisk inriktning för arbetet inom Region Gotland,
2018-2022, att motverka våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och mäns våld i vidare perspektiv 2. Se även bild under 4.1.
Strategin ska stärka förutsättningarna för Region Gotland att bidra till det nationella jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
3. Implementering och uppföljning
Denna strategi anger de strategiska vägval som ska genomsyra beslut och aktiviteter inom
förvaltningarna. Strategin är en del av kommande handlingsprogram för medborgarnas
Trygghet och säkerhet som i sin tur utgår från kommande regional utvecklingsstrategi,
RUS. Förvaltningarna i Region Gotland formulerar prioriterade åtgärder i verksamhetsplaneringen, utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin som är ytterligare nedbrutna
och prioriterade i Region Gotlands styrmodell och i underliggande program och strategier.
Implementeringen av denna strategi görs därmed i verksamheterna genom att prioriteringar
och fokusområden lyfts in i verksamhetsplan och eventuella handlingsplaner. Uppföljning
1

En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.

2

Region Gotland sätter rubrik för strategin på motsvarande sätt som regeringen ”Mäns våld mot kvinnor” men räknar precis som regeringen in våld i nära relationer och åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande.
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görs i enlighet med verksamheternas rutin för uppföljning av verksamhetsplan och handlingsplaner, samt vid delårsrapporter och bokslut. Uppföljning utifrån Region Gotlands
styrmodell görs i samband med delårsrapportering och bokslut.
Region Gotland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för att forma strukturen för regional samverkan, som del av regionala utvecklingsuppdraget, kring förebyggande av mäns
våld mot kvinnor, i samarbete med berörda myndigheter.
Uppföljning görs i enlighet med verksamheternas rutin för uppföljning av verksamhetsplan
och handlingsplaner. Uppföljning utifrån Region Gotlands styrmodell görs i samband med
delårsrapportering och bokslut. Region Gotland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för
att forma strukturen för regional samverkan inom det regionala utvecklingsuppdraget.

4. Bakgrund
4.1

Definition

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att
göra något den vill 3.
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i det privata.
4.2

Mäns våld mot kvinnor

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld
och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen i har i formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män samt transpersoner som utsätts för
våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala termer osynliggör
det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en närstående kvinna.
Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt att prata både om
arbetet mot mäns våld mot kvinnor, för kvinnofrid, och om arbetet mot våld i nära relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.
3

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
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Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i offentliga miljöer.
4.3

Nationell strategi

I regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse från 2016 anges en tioårig nationell strategi
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringens ambition är att verka
för en omorientering, från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. För
att åstadkomma detta fordras ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och
pojkar än tidigare, en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld och beskrivningar av
kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.
Strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen, men betonar särskilt förebyggande insatser och mäns delaktighet. Omfattningen av mäns våld mot kvinnor ser olika ut beroende på
vilken typ av våld som studeras. Kunskap, metoder och samordning på området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor utsträckning på tillfälliga satsningar.
4

4

Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
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I den nationella strategin finns fyra övergripande målsättningar:
• ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och
barn
• effektivare brottsbekämpning
• förbättrad kunskap och metodutveckling
Varför dessa målsättningar?
Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Nuvarande ambition är istället att genomföra ett perspektivskifte och fokusera på att
förebygga våldet. Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att
våld upprepas. Det behövs också ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och
pojkar än tidigare och en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella
tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.
Det finns stora utmaningar vad gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt i arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samhället
ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och fungerande
arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan berörda aktörer
på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot mäns våld mot
kvinnor ska stärkas.
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4.4

Lagar

Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av

Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

5. Strategiska vägval, Region Gotland 2018-2022
Region Gotland har valt att ta fram strategiska vägval utifrån tre av fyra mål i den nationella
strategin 5. Nedan presenteras de tre strategierna med sammanfattning av områden för åtgärder som regeringen lyfter fram och de strategiska vägvalen för insatser och exempel på
möjliga åtgärder, för Region Gotland.
5.1

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Områden för åtgärder enligt den nationella strategin
- Universellt våldsförebyggande program riktade till en bred målgrupp, främst unga
män.
- Förebyggande arbete mot hedersnormer, normer kring maskulinitet och kvinnors och
flickors självbestämmanderätt.
- Sex- och samlevnadsundervisning, alla människors lika värde och jämställdhet ska
genomsyra hela utbildningen.
- Insatser för asylsökande och nyanlända unga med förbättrad samhällsinformation om
bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, jämställdhet, frågor om maskulinitetsnormer samt svensk lagstiftning.
- Idrottsrörelsen kan ge en arena utan begränsade könsroller, men präglas av en heteronormativ kultur samt föreställningar om maskulinitet som rättfärdigar våld.
- Föräldraskapsstöd med våldsförebyggande inriktning med utgångspunkt i jämställt
föräldraskap och barnets rättigheter.
- Insatser till våldsutövare. Återfallsförebyggande arbete. Brottsförebyggande arbete.

5

De nationella målen är 1) ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, 2) förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd
och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn 3) effektivare brottsbekämpning 49 förbättrad kunskap och metodutveckling. Region Gotlands
strategi bygger på mål 1-2 och 4.
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Strategiska vägval – Region Gotland

Våldspreventivt arbete
Insatser till våldsutövare

- Utveckla arbetet med våldsprevention. Ett
våldsförebyggande arbete innebär även ett aktivt arbete för jämställdhet. Grunden är allas
lika värde med konventionen om mänskliga
rättigheter och barnkonventionen samt det
jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.

5.3

Exempel på möjliga aktiviteter
- forma intern struktur för samordning av
våldspreventivt arbete, Regional samverkansoch stödstruktur, RSSS.
- diskutera normer och värderingar med ungdomar.
- erbjuda verksam behandling till våldsutövare,
exempelvis Alternativ till våld, ATV.
- främja positiva beteendemönster inom familjer, exempelvis erbjuda föräldrastöd.
- boende för våldsutövare.

Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Områden för åtgärder enligt den nationella strategin
- Upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande och utsatthet med anknytning till
prostitution.
- Systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård samt kvalitetskontroll av socialtjänsten knutna insatser för våldsutsatta.
- Stärkt skydd och stöd för barn. Utredning om barn i skyddat boende. Nationellt
uppdrag för utredning om regler kring vårdnad, boende och umgänge för barn när det
förekommit våld i familjen.
- Nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck samt nationellt
metodstödsteam mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
- Närmare myndighetssamverkan på lokal nivå.
- Förbättrade förutsättningar för civila samhällets organisationer.
- Socialt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
- Hiv-prevention för personer som har erfarenhet av prostitution.
Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet och skydd samtidigt som
barn ska respekteras och ha möjlighet att själva kunna påverka sina liv. Barnets fysiska och
psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Alla verksamheter har ett ansvar att
uppmärksamma och förhindra våld mot barn.
Strategiska vägval – Region Gotland

Upptäckt av våldsutsatthet
Skydd och stöd

- vi ska erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta
personer och barn som upplever våld. Stödet
ska utgå från den enskilda individens behov
och barnets bästa.

Exempel på möjliga aktiviteter

- att systematisk fråga om våld vid möten med
män, kvinnor samt barn (screening). I relevanta
verksamheter.
- FREDA-mottagning (samordnad stöd- och
kriscentrum) inklusive Barnahus.
- säkra metod för samverkan vid våldsutsatthet, använd samordnad individuell plan, SIP,
vid behov.
- utveckla skydd- och stödinsatser med särskild
inriktning för personer utsatta för hedersrelaterat våld.
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5.4

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Områden för åtgärder enligt den nationella strategin
- Kunskap om förekomst, insatser och kostnader.
- Kunskap om verkningsfullt våldsförebyggande arbete.
- Nationellt kompetenscentrum för förebyggande arbete och behandling av våldsutövare.
- Metodutveckling och stöd att tillämpa metoder i arbetet med våldsutsatta.
- Riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge.
- Utbildning för berörda yrkesgrupper.
- Tillsyn främjar utveckling.
Strategiska vägval – Region Gotland

Kunskap och metodutveckling

Exempel på möjliga aktiviteter

- forma intern struktur för kartläggning och
samverkan med förvaltningar via Regional
- medarbetare i Region Gotland har grundläggande kännedom om våld i nära relationer och samverkans- och stödstruktur (RSSS).
hedersrelaterat våld. Information om regionens - samordning för våldsarbete.
- metodutveckling av stöd- och behandlingsansvar och insatser inom området ska finnas
metoder.
på hemsidan, lyftas i sociala medier och tryckt
information. Informationen ska vara tillgänglig. - utbildning/fortbildning i våldskunskap.
- mäta, följa upp och analysera förekomst, insatser och kostnader för våldet (RSSS).
- översätta informationsmaterial till andra
språk.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/822
27 oktober 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Ansvar för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (2017:425)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen får ansvaret för de tillsynsuppgifter som enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare vilar på Region Gotland.

Sammanfattning

Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare i kraft. Enligt denna lag har bland annat kommunen ett
tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen.
Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare från näringsidkare.
Bedömning

Myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel utförs av Tillståndsmyndigheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
på uppdrag av regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
tar ansvaret för det uppgifter som åläggs kommuner enligt den nya lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och att reglementet ändras i berörd
omfattning. Vissa delar i tillsynsuppdraget i nämnda lag föreslås delegeras till
förtroendevalda och tjänstepersoner i annat ärende(RS 2017/814).
Beslutsunderlag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2017425-om-elektroniska-cigaretter-och_sfs-2017-425.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Skickas till
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/814
27 oktober 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Ändring av Regionstyrelsen delegationsordning
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag.
Regionstyrelsens beslutar att beslutanderätt i ärenden enligt tobakslagen samt
lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, enligt regionstyrelsens
delegationsordning ärendegrupp J 02 delegeras till
alkoholhandläggare/alkoholinspektör.

Sammanfattning

Med anledning av att Sverige har fått en ny lagstiftning om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (2017:425) behöver regionstyrelsens delegationsordning justeras.
Vidare föreslås ett förtydligande när det gäller detaljhandel med eller servering av
folköl.
Ytterligare innehåller förslaget en ändring i delegationsordningen enligt tobakslagen
och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, ärendegrupp J 02.
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak utför enligt gällande lagstiftning den
omedelbara/direkta tillsynen på detaljhandelsställen som anmält försäljning av
tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Om tobaksvara, e-cigaretter eller
påfyllnadsbehållare skulle behöva omhändertas är det praktiskt att detta beslut är
delegerat till alkoholhandläggare/alkoholinspektör. Varan måste tas om hand direkt
på plats. Det gäller främst då alkoholhandläggare/alkoholinspektör vid
tillsynsbesöket upptäckt olagliga varor, till exempel att varorna är felmärkta genom
att inte ha svensk varningstext på förpackningen. Länsstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut
(verksamhetsbeslut) 2017-01-19 (RS § 117, 2017-05-30) även påpekat det opraktiska i
att beslutet är delegerat till ett regionråd då en snabb handläggning minskar risken för
att detaljhandeln hinner undanröja varorna.
I förslaget nedan har de delar som behöver justeras markerats med gult, överstruken
text ska bort, ej överstruken ny lydelse.
Ändringarna inarbetas i regionstyrelsens delegationsordning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/814

REGIONSTYRELSENS MYNDIGHETSUTÖVNINGSÄRENDEN

Ärenden enligt alkohollagen (2010:1622)
Ärendegrupp – stadigvarande serveringstillstånd
I 01.

Beslut i ärenden om tillstånd, återkallelse, varning eller villkor som
avser servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod med
undantag för vad som följer av I 02-I 04 och I 09-10

I 02.

Beslut om avskrivning när sökanden återkallat sin ansökan

I 03.

Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshavarens begäran

I 04.

Beslut om erinran

Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)

Ärendegrupp – tillfälliga serveringstillstånd
I 05.

Beslut i ärenden om återkallelse eller varning som avser servering
under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

I 06.

Beslut i ärenden om tillstånd, erinran eller villkor som avser servering
under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)

Ärendegrupp – folköls- försäljning/servering
I 07.

Beslut i ärenden om förbud eller varning mot detaljhandel med eller
servering av folköl med undantag för vad som följer av I 09-10.

Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)

Ärendegrupp – taxefrågor
I 08.

Beslut om avvikelser från taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen

Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)

Ärendegrupp – övriga
I 09.

Beslut om avskrivning av tillsynsärende från vidare handläggning

I 10.

Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

I 11.

Beslut i ärenden som inte har reglerats ovan.

Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Alkoholhandläggare SBF
(Anmäls)
Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)

Ärenden enligt tobakslagen (1993:581), lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
(2017:425)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

J 01.

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden, dock ej förenat med vite.
(20 § 2 st.).

J 02.

Beslut att omhänderta tobaksvara, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare,
återlämna omhändertagen tobaksvara, e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare eller att förstöra denna., allt i enlighet med (21 §)

J 03.

Beslut om avvikelser från taxan för tillsynsavgifter enligt tobakslagen
och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Tjänsteskrivelse
RS 2017/814

Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)
Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
Alkoholhandläggare/Alkoholinspektör SBF
(Anmäls)
Regionrådet Filip Reinhag (S)
med regionrådet Stefaan De
Maecker (MP) som ersättare
(Anmäls)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Livsmedel & alkoholtillstånd, SBF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/821
27 oktober 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Förslag till beslut

•
•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen(2010:1622) ändras
på föreslaget sätt från och med 1 januari 2018.
Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen(1993:581), lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel(2009:730) samt lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare(2017:425) antas enligt förslaget från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd/tillståndsmyndigheten för alkohol- och
tobak har föreslagit justering av avgiftsnivån avseende taxan för prövnings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och motivet för
justeringarna är verksamhetsanpassning samt en rättvisare taxa.
Ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1
juli 2017. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommuner för de verksamheter som
vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Region Gotland har tillsynsansvar och
kontroll av egentillsyn. Avgiften för Regionens handläggning av anmälan och tillsyn
av försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare föreslås ligga på samma nivå
som anmälan av tobak, 1 700 kronor och följa samma modell med nedsättning vid
försäljning av fler produkter (tobak, folköl, läkemedel).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/821

Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse från enheten Livsmedel och alkoholtillstånd,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilaga 2: Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Bilaga 3: Taxan för avgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Bilaga 4: Befintlig taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Bilaga 5: Befintlig taxa för avgifter enligt tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR AVGIFTER ENLIGT TOBAKSLAGEN OCH LAGEN OM
HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2012.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 19 b §
tobakslagen (SFS 1993:581) och 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS
2009:730).
1 § Avgift för arbete med uppgifter enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel skall betalas av näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksvaror eller detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt tobakslagen skall inge anmälan till senast när försäljning
påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror och 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel.
Sker försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas full avgift för ett produktslag
och för det andra reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
3 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas i förskott eller vid nyanmälan. Årsavgiften skall
betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller helt efterskänkas.

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT
ALKOHOLLAGEN
Antagen av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24,
2000-11-27, 2002-10-14, 2003-11-24, 2006-11-27, 2008-11-24 och 2011- 10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2012.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansökningsrespektive tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen
(SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant
tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor
skall tas ut av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med
öl enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som
är föreskrivet 6 § första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om nyanmälan görs under ett kalenderår.
3 § Ansökningsavgifter:
1

Nyansökningar

9000 kr

2

Ändrat tillstånd (avgift tas ut för varje begärd ändring)

4 500 kr

3

Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya
personer med betydande inflytande

2 000 kr

4

Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

5

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 3 dagar i följd på samma plats
(nyansökningsavgift gäller för ansökan längre tid)

4 500 kr

6

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 2 dagar i följd på samma plats

3 500 kr

7

Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag

2 500 kr

8

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

9

Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle

1 000 kr

10

Övriga ärenden

1 000 kr

700 kr

4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig
årsavgift, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på
serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på
1 700 kr per timme beviljad serveringstid tas ut av de tillståndshavare som beviljats
serveringstid efter kl. 01.00.
För tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift
enligt följande:
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

1. Alkoholservering till allmänheten - fast tillsynsavgift 1 700 kronor samt rörlig
tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
Årsomsättning, kr

Avgift, kr

0 – 25 000

0 kr

25 001 – 125 000

1 200 kr

125 001 – 250 000

2 500 kr

250 001 – 500 000

4 000 kr

500 001 - 1 000 000

6 500 kr

1 000 001 – 2 000 000

8 700 kr

2 000 001 – 4 000 000

11 000 kr

4 000 001 – 8 000 000

13 000 kr

8 000 001 -

15 000 kr

2. Alkoholservering till slutna sällskap

1 000 kr

§ 5 En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till
kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften
inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på
annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas
om detta i anmodan.
Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts
för att ansökan skall behandlas.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
§ 6 Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet
datum. Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod.
Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för
tillsynsavgift.
§ 7 Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma
tidsperiod. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts.
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga
lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
§ 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

|RS 2017/821
18 oktober 2017

Bilaga 1

Förslag till ändring av taxor enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Inom enheten för livsmedel och alkoholtillstånd ryms tillståndsmyndigheten för
alkohol- och tobak (tillståndsmyndigheten), vilken i sin helhet är en
intäktsfinansierad verksamhet. Tillståndsmyndigheten ansvarar för att utföra
tillsyn samt handlägga ärenden enligt alkohol-, tobakslagen samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten har tre handläggartjänster. Därtill
kommer ytterligare inspektörer som genomför tillsyn på öns restauranger under
högsäsongen.
Tillståndsmyndigheten föreslår en översyn av taxan för prövnings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen för att harmonisera avgifterna så att de speglar
den tid handläggare lägger ned på ärendena. Därför föreslår tillståndsmyndigheten
att det under 2 § läggs till ansökningsavgifter för permanent och tillfälligt
provsmakningstillstånd. Provsmakning innebär att en dryck ges i en mycket liten
mängd, ofta en matsked eller mindre. Det finns inget krav på ett kök som vid ett
serveringstillstånd. Kostnaden föreslås bli 4 500 kr för ett stadigvarande tillstånd
och 1 000 kr för ett tillfälligt. I dagsläget hanteras även stadigvarande tillstånd
under övriga ärenden, vilket kostar den sökande 1 000 kr. Tillståndsmyndigheten
beräknar att det kommer att påverka ca 5 stycken ärenden under 2018.
Under 4 § föreslås att tillsynsavgiften för alkoholservering till slutna sällskap tas
bort. De verksamheter som idag har denna tillsynsavgift är vitt skilda, från
sockenföreningar till hotell. En större rättvisa uppnås om alla verksamheterna
med stadigvarande tillstånd får betala efter sin årsomsättning.
Den 1:a juli i år trädde lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) i kraft. Den nya lagen gäller alla elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare med undantag för de elektroniska cigaretter utan nikotin som
inte går att fylla på. Enheten föreslår att taxan för avgifter enligt tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel kompletteras till att även
innehålla lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta för att

Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

tillståndsmyndigheten ska kunna ta ut en tillsynsavgift för att kontrollera
försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynsavgiften
föreslås till 1 700 kr vilket är samma som tillsynsavgiften för tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
ENHET LIVSMEDEL OCH ALKOHOL

Andreas Larsson
Enhetschef
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Bilaga 2
Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Antagen av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24, 2000-11-27,
2002-10-14, 2003-11-24, 2006-11-27, 2008-11-24 och 2011- 10-24, § 182. Gäller fr.o.m. 1 januari
2018.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansöknings- respektive
tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen (SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen skall
betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor skall tas ut
av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som är föreskrivet 6 §
första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om nyanmälan görs
under ett kalenderår.
3 § Ansökningsavgifter:
1 Nyansökningar

9000 kr

2 Ändringar i gällande tillstånd

4 500 kr

3 Stadigvarande provsmakningstillstånd

4 500 kr

4 Tillfälligt provsmakningstillstånd (max 7 dagar)

1 000 kr

5 Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya
personer med betydande inflytande

2 000 kr

6 Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

7 Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag
2 500 kr
+ 1 000 kr/dag upp till 7 dagar. Fler än 7 dagar nyansökningsavgift
enligt p.1
8 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

700 kr

9 Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle

1 000 kr

10 Övriga ärenden

1 000 kr
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4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift, där den
rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning
av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på 1 700 kr per timme beviljad serveringstid tas
ut av de tillståndshavare som beviljats serveringstid efter kl. 01.00. För tillståndshavare med
stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift enligt följande:
Alkoholservering till allmänheten - fast tillsynsavgift 1 700 kronor samt rörlig tillsynsavgift
beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsomsättning, kr
0 – 25 000
25 001 – 125 000
125 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 8 000 000
8 000 001 -

Avgift, kr
0 kr
1 200 kr
2 500 kr
4 000 kr
6 500 kr
8 700 kr
11 000 kr
13 000 kr
15 000 kr

5 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om
inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan
anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl
föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
6 § Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet datum.
Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod. Om
restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för tillsynsavgift.
7 § Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma tidsperiod.
Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala
tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet
tas upp till omprövning.
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.

Bilaga 3

1(1)
Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR AVGIFTER ENLIGT TOBAKSLAGEN, LAGEN OM HANDEL
MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OCH LAGEN OM
ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2018.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 19 b §
tobakslagen (SFS 1993:581), 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS
2009:730) och 46 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
1 § Avgift för arbete med uppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare skall betalas av
näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare eller detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt tobakslagen skall inge anmälan till senast när försäljning
påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först
ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror, 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel och 1700 kronor
vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sker försäljning av 2 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag och för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor.
Sker försäljning av alla 3 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag, för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor och för det tredje reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter

1700 kronor
2550 kronor
3400 kronor
4250 kronor

3 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas i förskott eller vid nyanmälan. Årsavgiften skall
betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller helt efterskänkas.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/764
27 oktober 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2017 – regionens interna miljöpris
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att 2017 års Ekokommunpris går till Fenomenalen Science
Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, med motivering enligt nedan.

Sammanfattning

Ekokommunpriset delas 2017 ut för artonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar regionstyrelsen att utse Fenomenalen
Science Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017
års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet
”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt
lyckats kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna
besökarna och via smarta samarbeten också andra målgrupper.”

Ärendebeskrivning

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999, § 217, att inrätta ett Ekokommunpris
på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året.
2002 ändrades reglerna, KS § 27, till att priset även kan delas ut till en arbetsplats
inom kommunens förvaltningar som
•
•
•

har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur det går
från år till år med miljöarbetet samt
har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 295, att priset ska delas ut vartannat år.
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Ekokommunpriset delas senaste gången ut 2015, då fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen vann. 2017 delas därför priset ut igen, nu för
artonde gången.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts
genom nyhetsnotis under september månad på regionens intranät med länk till
prisets webbsida.
Till beredningsgruppen inkom en nominering till 2017 års pris.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för hållbar tillväxt.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Till årets pris nominerades en kandidat, Fenomenalen Science Center, för sitt arbete
kring de globala målen för hållbar utveckling, även kallade Agenda 2030-målen.
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Fenomenalen har med små medel satt igång ett arbete som många andra skjuter upp
på grund av sin komplexitet. Enligt devisen ”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra
något” startade man 2016 ett arbete som i korthet går ut på att utbilda de barn man
möter till ”Planetskötare”. Fenomenalen vill berätta om de utmaningar och uppgifter
som ligger framför oss på alla plan, men på samma sätt som man arbetar med andra
områden, dvs. lustfyllt, utmanande, nyfiket och intresseväckande.
Fenomenalen har bland annat genomfört en hållbarhetsfest med fokus på de 17
globala målen, gjort en pop-up-utställning, en kunskapspromenad, en workshop samt
gett ut en bok. Utifrån texterna i boken har en av lokaltidningarna varannan vecka
under 2017 publicerat ett ”uppdrag” till barn på en helsida i tidningen. Det senare är
ett bra exempel på hur man genom samarbeten kan öka spridningen av bra idéer och
material man tar fram. Fler aktiviteter framgår av nomineringen, de här uppräknade
är bara en del.
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Efter sedvanliga överläggningar kunde beredningsgruppen konstatera att den
nominerade kandidaten uppfyllde kriterierna och rekommenderar därför
regionstyrelsen att utse Fenomenalen Science Center på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017 års Ekokommunpris med följande
motivering:
För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet ”Planetskötare”
och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats kommunicera FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via smarta samarbeten också
andra målgrupper.

Beslutsunderlag

Nominering Fenomenalen Science Center 2017-10-06
Ekokommunpriset 2017 – regionens interna miljöpris, regionstyrelseförvaltningen
tjänsteskrivelse 2017-10-27

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Maria James

Regionstyrelsen

Remiss. Revidering av riksintresse för kulturmiljövård
Förslag till beslut

•

Remissyttrande gällande revidering av riksintresse för kulturmiljövård lämnas till
Länsstyrelsen i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Gotlands län har gjort en översyn av 58 av länets 60 riksintressen för
kulturmiljövården. Länsstyrelsen vill med denna remiss få synpunkter från Region
Gotland på förslag till revidering av riksintresse för kulturmiljövården innan det
slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet.
I denna remiss återfinns 23 riksintressen. Återstående riksintressen kommer sändas
på remiss till regionen vid två senare tillfällen.
Riksantikvarieämbetet initierade 2012 det tvååriga projektet ”Kulturmiljövårdens
riksintressen” i syfte att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets
kulturmiljövärden i enlighet med miljö- och kulturpolitikens målsättningar och att
bidra till en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i
sitt arbete. Projektet bedrevs under åren 2012-2013 i dialog med länsstyrelser och
kommuner och utmynnade i en handbok samt utbildningsinsatser som stöd för
arbetet med riksintressen inom samhällsplaneringen.
Ärendebeskrivning

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som fattar slutgiltigt beslut om nya eller
förändrade riksintressen för kulturmiljövården, medan Boverket har ett samordnande
uppdrag för samtliga riksintressen i Sverige.
Miljöbalkens bestämmelse om riksintressen (kap 3:6) har visat sig svår att hantera,
såväl för den statliga kulturmiljövården som i den kommunala planeringen. Vilka
områden är riksintressanta? Hur kan kommunerna ta tillvara kulturmiljöns värden i
sin planering? Vad menas med påtaglig skada? Hur fördelas ansvaret?
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Förutsättningarna behöver förbättras för att ta tillvara och utveckla landskapets
kulturhistoriska värden i enlighet med miljöbalkens bestämmelser, målen för miljöoch kulturmiljöpolitiken samt den europeiska landskapskonventionens intentioner.
Riksintressena för kulturmiljövården behöver bli mer kända, angelägna och
begripliga. En samsyn behöver utvecklas mellan dem som berörs av riksintressen i
sin verksamhet.
Den handbok som riksantikvarieämbetet tagit fram bygger på två grundläggande
förhållningssätt. Dels att kulturmiljövårdens riksintressen ger ramar men utgör inte
hinder för samhällsutvecklingen, dels att riksintressenas utvecklingspotential kan
identifieras och långsiktigt hållbara lösningar nås genom dialog och samverkan
mellan berörda aktörer.
Bedömning

Förslag till remissvar
Länsstyrelsen inledde i augusti 2015 ett projekt för en översyn av 58 av länets 60
riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands län. Projektet omfattar översyn av:
•

Riksintressebeskrivning (tidigare kallad värdetext)

•

Kunskapsunderlag

•

Geografisk avgränsning

För varje riksintresse önskar länsstyrelsen svar på följande frågor:
•

Bör något mer nämnas eller uteslutas ur riksintressebeskrivningen?

•

Bör något mer nämnas eller uteslutas ur kunskapsunderlaget?

•

Den geografiska avgränsningen ska omfatta de fysiska uttryck som nämns i
riksintressebeskrivningen samt de utblickar, landskapsrum och rörelsestråk
som historiskt sett ingått och varit av betydelse för riksintresset.
Avgränsningen ska inte omfatta landskap som är av vikt för upplevelsen av
området idag. Är den föreslagna geografiska avgränsningen rimlig i relation
till riksintressebeskrivningen?

•

Är riksintresseanspråket fortfarande relevant 2017? Saknas eller förekommer
andra riksintressen som på motsvarande sätt återspeglar samma
kulturhistoriska utvecklingsskede eller händelseförlopp på ett bättre sätt?

•

Övriga synpunkter?

Bör något mer nämnas eller uteslutas ur riksintressebeskrivningen?
Regionstyrelseförvaltningen anser att de reviderade riksintressebeskrivningarna
generellt utgör en bra redogörelse för vilka motiv som ligger bakom
riksintresseanspråket. Det nya förslagen till motivering har ett bättre och mer tydligt
upplägg än de gamla och bidrar till att få en bra överblick över vad som utgör
motiven för de olika områdena.
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Uttrycken för riksintressena har också fått ett mer genomarbetat och tydligt upplägg.
Här har man fokuserat på att ge en sammanfattning över vilka fysiska uttryck som
konstituerar riksintresset. Vilket kan ge en god vägledning vid bedömning om
påverkan på uttryckta värden.
Bör något mer nämnas eller uteslutas ur kunskapsunderlaget?
Kunskapsunderlaget har i det nya förslaget blivit mycket bättre och fylligare. Foton
och historiska kartor kompletterar texten och ger en fördjupad förståelse för värden
och historiska samband.
Vad gäller avsnittet ”Mål för att tillgodose riksintresset” finns en del utrymme för
förtydligande, då detta utgör den viktigaste utgångspunkten vid bedömning om
påtaglig skada. Formuleringar som gör skillnad på hus för permanent boende och
fritidshus är problematiska, då det varken i plan- och bygglagen eller miljöbalken
finns någon möjlighet att styra huruvida man är folkbokförd på sin fastighet eller
inte. Det kan vara bra att se över vilka begrepp som används och vilken innebörd de
har. Vad menas exempelvis med ersättningsbyggnader, kompletteringsbebyggelse,
ekonomibyggnader och anläggningar? Är det användningen som är viktig för att
tillgodose riksintresset eller är det själva byggnadens påverkan på miljön?
Avseende anpassning av ny bebyggelse är kraven formulerade på olika sätt i de olika
områdena. Är det kanske bättre att hitta en gemensam skrivelse som kan gälla för
samtliga områden där byggnader behöver anpassas till omgivande bebyggelse
och/eller kulturlandskap. Finns det någon inbördes skillnad eller rangordning som
motiverar varierande kravnivå för de olika områdena? Detta bör i så fall framgå i
texten.
Om möjligt kan avsnittet även kompletteras med förslag till möjliga åtgärder som
skulle kunna stärka riksintresset och bidra till en hållbar utveckling.
Den geografiska avgränsningen ska omfatta de fysiska uttryck som nämns i
riksintressebeskrivningen samt de utblickar, landskapsrum och rörelsestråk
som historiskt sett ingått och varit av betydelse för riksintresset.
Avgränsningen ska inte omfatta landskap som är av vikt för upplevelsen av
området idag. Är den föreslagna geografiska avgränsningen rimlig i relation
till riksintressebeskrivningen?
Förslagen till nya avgränsningar innebär generellt sett en marginell förändring som är
väl motiverad av att gränserna numera utgår från de historiska inägornas och
utmarkernas utbredning. Till skillnad från de tidigare gränserna som utgick från
dagens fastighetsgränser och vägnät. Det är också rimligt att endast områden som
innehåller de fysiska uttryck som konstituerar värdena ingår i riksintresset. Även om
möjligheten att uppleva riksintresset utifrån kan skapa ett mervärde och att åtgärder
som sker utanför gränserna kan påverka riksintresset både positivt och negativt. Ett
par frågetecken finns dock kring några av områdenas nya gränser:
Varför togs området med planprogram på Ava bort ur riksintresset? I Västergarn
lades golfbanan till och i När togs golfbanan bort. Varför? Finns det områden där ny
bebyggelse (sedan 1987) har inverkat negativt på riksintressets värden som varit
motiv till att dessa delar tagits bort? Regionstyrelseförvaltningen förutsätter att
riksintressena Lansa-Marpes och Västergarns nya större avgränsningar inte kommer
påverka möjligheten att genomföra antagna och pågående detaljplaner.
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Är riksintresseanspråket fortfarande relevant 2017? Saknas eller förekommer
andra riksintressen som på motsvarande sätt återspeglar samma
kulturhistoriska utvecklingsskede eller händelseförlopp på ett bättre sätt?
Det är svårt att uttala sig om i det första skedet. Vi får återkomma med ett
resonemang kring detta i den sista remissomgången när vi gått igenom samtliga
riksintressebeskrivningar.
Övriga synpunkter?
Det har varit en intressant och spännande uppgift att granska förslagen till nya
riksintressebeskrivningar. Att läsa om dessa 23 områden i ett svep, har gett en ökad
förståelse och uppskattning för riksintressena och vilka värden de representerar. Det
nya underlaget är mer överblickbart och har bearbetats på ett sätt som gjort det mer
tydligt och användbart.
Regionstyrelseförvaltningen skulle ändå önska att det fanns en tydligare koppling till
Riksantikvarieämbetes två viktigaste utgångspunkter när det gäller riksintressena för
kulturmiljövården (se handboken). Det handlar dels om att riksintressena inte ska
uppfattas som ett hinder för samhällsutvecklingen, utan snarare ses som en motor för
regional utveckling och dels att riksintressenas utvecklingspotential kan identifieras
genom dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. På vilket sätt kan man hitta
stöd för hur dessa mål ska uppnås i de nya riksintressebeskrivningarna?
Man uppfattar underlaget som framförallt riktat till myndigheter, vilket gör det
ganska svårt att ta till sig från allmänhetens sida. Detta skulle kanske kunna avhjälpas
genom att förslagsvis lägga till en ordlista där man förklarar begrepp som kan
uppfattas som fackuttryck.
Ett annat förslag skulle kunna vara att rikta sig till jordbrukare på ett tydligare sätt.
En oerhört viktig grupp som vårdar kulturlandskapet och håller med betesdjur som
är helt avgörande för att bibehålla Gotlands kulturmiljöer. Genom att beskriva vilka
stödmöjligheter som finns och vilka åtgärder som kan stärka riksintressets värden,
blir detta en angelägenhet som fler kan känna sig berörda av.

Tjänstepersoner från stadsarkitektenheten, planavdelningen och bygglovenheten har deltagit i arbetet
med remissvaret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-27
Missiv och remissunderlag 2017-06-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning av riksantikvarieämbetets handbok
om riksintressen för kulturmiljövård
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som fattar slutgiltigt beslut om nya
eller förändrade riksintressen för kulturmiljövården, medan Boverket har ett
samordnande uppdrag för samtliga riksintressen i Sverige.

Miljöbalkens bestämmelse om riksintressen (kap. 3:6) har visat sig svår att
hantera, såväl för den statliga kulturmiljövården som i den kommunala
planeringen. Vilka områden är riksintressanta? Hur kan kommunerna ta tillvara
kulturmiljöns värden i sin planering? Vad menas med påtaglig skada? Hur
fördelas ansvaret? Förutsättningarna behöver förbättras för att ta tillvara och
utveckla landskapets kulturhistoriska värden i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser, målen för miljö- och kulturmiljöpolitiken samt den europeiska
landskapskonventionens intentioner. Riksintressena för kulturmiljövården
behöver bli mer kända, angelägna och begripliga. En samsyn behöver utvecklas
mellan dem som berörs av riksintressen i sin verksamhet.
Handboken bygger på två grundläggande förhållningssätt. Dels att
kulturmiljövårdens riksintressen ger ramar men utgör inte hinder för
samhällsutvecklingen, dels att riksintressenas utvecklingspotential kan
identifieras och långsiktigt hållbara lösningar nås genom dialog och samverkan
mellan berörda aktörer.

Vad är ett riksintresse för kulturmiljövården?
Utpekandet av ett riksintresse för kulturmiljövården grundar sig på en
bedömning av landskapets fysiska innehåll och egenskaper med avseende på
möjligheten att därigenom utläsa och förstå väsentliga delar av samhällets
kulturhistoriska utveckling.
Landskapsavsnitt med beståndsdelar som var för sig och i ett större
sammanhang särskilt väl speglar olika utvecklingsskeden och händelseförlopp
av betydelse för landets och områdets kulturella, politiska, religiösa, sociala och
eller tekniska utveckling; kan föreslås (av länsstyrelsen), bedömas och utpekas
(av Riksantikvarieämbetet) som riksintresse för kulturmiljövården.
Ett riksintressant kulturlandskap ska representera en nationellt betydelsefull
historisk samhällsprocess med utgångspunkt i en regional eller lokal kontext.
Kulturmiljövårdens riksintressen ska belysa skeenden av stor betydelse i ett
nationellt perspektiv och vara representativa för olika utvecklingsskeden.
Sammantaget ska de ge en övergripande bild av samhällets historia – med
avseende på tidsdjup och utveckling, dess ekonomiska, sociala och kulturella
bredd samt dess regionala variationer. De ska således belysa ett brett spektrum
av tidsperioder, utvecklingsskeden, händelser, verksamheter och aktiviteter
som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen.
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Inom ramen för de stora strömmarna i samhällsutvecklingen har
kulturlandskapet präglats på olika sätt i olika delar av landet, utifrån bland
annat naturgeografiska, sociala och ekonomiska förutsättningar på platsen. För
att kunna förmedla en så bred bild som möjligt ska riksintressena därför även
fånga upp regionala variationer och särdrag. Det är angeläget att lyfta blicken
och identifiera det historiska landskapets regionala såväl som nationella
sammanhang.
De riksintressanta miljöerna ska utgöra sammanhängande helheter och
beskrivas på ett nyanserat och träffande sätt. Urvalet av områden ska i första
hand spegla det representativa eller kännetecknande för landets historia.
Urvalet kan emellertid också omfatta sådana miljöer som skiljer sig från det
typiska, men som utgjort förebilder eller på annat sätt haft särskild betydelse
för samhällets kulturhistoriska utveckling. På så sätt kan riksintressena utgö
ras av mer vardagliga områden såväl som områden med få motsvarigheter i
landet.

Det är inte en rimlig strävan att landets riksintresseområden självständigt
ska ge en fullständig belysning av den historiska samhällsutvecklingen. En
sådan målsättning bör istället gälla för kulturarvsarbetets (inklusive
civilsamhällets) samlade insatser med skydd, bevarande, förvaltning och
utveckling av kulturmiljön. Riksintressenas roll är främst att lyfta den historia
som är knuten till hela miljöer, till helheter och sammanhang.
Riksintresseurvalet är inte en gång för alla givet utan ska kunna omprövas i
takt med utvecklingen av ny kunskap och förändrade synsätt. Tillägg, avstå
ende eller ändringar av riksintresseanspråk ska dock ske med stor omsorg
och endast då där finns goda skäl.
Ansvar och roller
Centrala verk som Naturvårdsverket (Riksintresse naturvård) och
Riksantikvarieämbetet (Riksintresse för kulturmiljövård) ”pekar ut”
riksintressen efter samråd med Boverket och berörda länsstyrelser.

Länsstyrelsen företräder och samordnar statens intressen och ska särskilt verka
för att riksintressena tillgodoses i planering och prövning,
miljökonsekvensbeskrivningar, planerings och beslutsprocesser. Enligt planoch bygglagen ska länsstyrelsen verka för att riksintressen tillgodoses i
kommunala planer. Det är i första hand länsstyrelsen som ansvarar för att
bedöma om en åtgärd kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse.
Enligt miljöbalken har länsstyrelsen i uppgift att ställa samman utredningar,
program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen
med natur- och kulturresurser och som finns hos statliga myndigheter.
Kunskapsförsörjningen påverkar i hög grad hur verksamhetsutövare och
beslutsfattare uppfattar och beaktar de värden som ligger till grund för
riksintressena. Kommunerna (Regionen) ska redovisa hur de avser att
tillgodose riksintressena i en aktuell översiktsplan.
Lagar och förhållningssätt
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Landskapskonventionen
Ratificeringen av landskapskonventionen innebär bl. a. att vi ska erkänna
landskapets betydelse i den egna lagstiftningen; öka medvetenheten om
landskapets värde och betydelse i civila samhället, i privata organisationer och
hos offentliga myndigheter; främja delaktighet i beslut och processer som rör
landskapet lokalt och regionalt samt utveckla en helhetssyn på landskapets
värden och en hållbar förvaltning av dessa.
Miljömål
En miljömässigt hållbar utveckling för kulturmiljön innebär bl. a. bevarande,
utveckling och berikande av landskapets historiska mångfald och
kulturhistoriska värden.
Enligt de gällande nationella målen för kulturmiljöarbetet, ska det statliga
kulturmiljöarbetet främja;

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas.
• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och
ta ansvar för kulturmiljön,
• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser,
• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön
tas till vara i samhällsutvecklingen.

Kulturmiljön bär på värden och möjligheter som bör tas tillvara. Landskapets
kulturhistoriska värden kan fungera som en resurs för kunskapsuppbyggnad,
vid olika typer av markanvändning, för en god livsmiljö, och som regional
utvecklingsfaktor. För att de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara
i samhällsutvecklingen krävs ofta en kombination av olika åtgärder och insatser
beroende på värdenas karaktär, omfattning, känslighet och behov. Det
handlar inte bara om att bevara och skydda mot skada eller utarmning utan
även om att utveckla, förädla, lägga till och nyskapa värden.
En förutsättning för att kulturmiljön ska upplevas som angelägen och för
att dess potential ska kunna tas tillvara är att de kulturhistoriska värdena är
tydligt beskrivna och kommunicerade. Kulturmiljöprogram,
kulturmiljöstrategier m.fl. underlag som utarbetas av länsstyrelser, kommuner,
museer och regionförbund är därför viktiga för att både förmedla kunskap och
inspirera olika berörda aktörer. Återkommande uppföljning och en levande
diskussion om värdena är nödvändig för att miljöns kulturhistoriska innehåll
ska vara känt och begripligt för alla.
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser om riksintressen infördes parallellt
med plan- och bygglagen 1987. Med det utökade kommunala planansvaret
följde skyldigheten att verka för en god hushållning av mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt. Hushållningsbestämmelsernas övergripande syfte är att
främja en hållbar utveckling genom att hushålla med långsiktiga och för landet
väsentliga värden Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska
landskap – kulturmiljöer. Dessa ska sammantaget ge en generell bild av
samhällets kulturhistoriska
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utveckling – så som den återspeglas i landskapet, med regionala
variationer och särdrag. De riksintressanta kulturmiljöerna skiljer sig också
åt genom att de tål olika former av förändringsåtgärder och i olika stor
utsträckning, men gemensamt är att de kulturhistoriska värdena ska vara
vägledande för utvecklingen.

Målsättning
Riksantikvarieämbetets bedömning är att bristerna i tillämpningen delvis
beror på att kulturmiljövårdens riksintressen oftare uppfattas och hanteras
som hinder än som resurser för samhällsutvecklingen. Det har varit svårt att
omsätta de riksintressanta värdena i den fysiska planeringen och synliggöra
värdenas betydelse för olika förändringsprojekt. De kommunala
översiktsplanerna redovisar ofta alltför knapphändigt hur riksintressena ska
tillgodoses.

Otillräckliga riksintressebeskrivningar och kunskapsunderlag förklarar en del
av problemen. En ytterligare förklaring ligger i att riksintressena
uppmärksammas först inför ett hot om påtaglig skada istället för att finnas med
som en förutsättning i början av processen. Lagsystemet är komplext, och
missförstånd kring systemet är vanliga. Detta har lett till att kulturmiljövårdens
riksintressen inte är tillräckligt kända och angelägna samt att kulturmiljön inte
alltid utnyttjas som resurs för en hållbar samhällsutveckling.
Riksintressets värden får inte påtagligt skadas.

Kulturvärden i övrigt som anses ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt
möjligt skyddas från påtaglig skada.

I dessa fall gäller det att analysera hur kulturmiljöintresset
så långt möjligt kan skyddas samt att tillämpa hänsynskravet om ”lämpligaste
plats” såväl som övrig anpassning enligt 2 kap. miljöbalken. Det innebär
t.ex. att det då alltid ska undersökas om det finns möjligheter att tillgodose
syftet med åtgärden inom annat område eller på annat sätt som inte medför
skada.
Påtaglig skada på det vikande riksintresset ska undvikas så långt möjligt. Det
prioriterade riksintresset får medföra påtaglig skada endast i den omfattning
som det är nödvändigt för att detta ska tillgodoses. I övrigt gäller fortsatt att
hänsyn ska visas så långt möjligt och rimligt.

För att riksintressena ska tas tillvara i den fysiska planeringen är det viktigt
att planerings- och beslutsprocesserna tydliggör handlingsutrymmet
mellan den önskvärda eller möjliga utvecklingen för kulturmiljön och den
lägsta godtagbara standarden (undvika påtaglig skada). Länsstyrelsens roll
som stödjande, rådgivande och kontrollerande instans är kanske mer tydlig
och självklar då det gäller att ta ställning till om ett framlagt förslag till
detaljplan eller bygglov innebär risk för påtaglig skada på ett riksintresse
eller inte.

Men den viktigaste rollen för att stärka förutsättningarna för en
långsiktigt hållbar utveckling av de riksintressanta kulturmiljöerna är snarare
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som förmedlare av kunskaper i tidiga skeden av processerna. Det är framför
allt genom den tidiga dialogen mellan länsstyrelse och kommun eller exploatör
som det finns möjligheter att lyfta kulturmiljön som en resurs i utformningen
av en plan eller ett projekt. Väl beskrivna och tidigt kommunicerade
redogörelser för den riksintressanta miljöns värden, behov, tålighet och
utvecklingsmöjligheter ger goda förutsättningar för dialog och samråd kring
hur kulturmiljöernas potential kan utnyttjas fullt ut. Planeringsunderlag bör,
förutom att förtydliga vad som inte får skadas, beskriva det aktuella områdets
kulturhistoriska värden i rumsliga termer och gestaltningsförutsättningar för de
planerade förändringarna.

/Maria James
Regionantikvarie
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Bilaga 1. Rättsfallssamling
I föreliggande bilaga ges kortare referat av de rättsfall som används som
exempel i handboken. Referaten presenteras i den ordning de omnämns i
handboken. Domsluten för dessa rättsfall går att begära ut i sin helhet från
domstolarna.
Alsters kraftverk - MÖD M 1368-03
UL hade ansökt hos Vänersborgs tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) om
tillstånd till utökad dämning och påbyggnad av befintlig dammanläggning
vid Alsters kraftverk i Alsterälven i Värmland. Alsterdalen har utpekats som
riksintresse för kulturmiljövård. Den långa och målande riksintressebeskriv
ningen anger bland annat att det rör sig om en ”dalgångsbygd med bruks
herrgårdar som levandegörs av Frödings diktning” samt att ”Alsterdalen med
kulturlandskap och bebyggelse representerar den värmländska herrgårdskul
turen med litterära anknytningar och brukstraditioner”. Riksintresset var
högt värderat i kommunens översiktsplan. Domstolen bedömde inte att
kulturmiljön skulle skadas påtagligt om ansökan bifölls men kom däremot
fram till att dämningshöjning skulle medföra stora skador och olägenheter
för landskapsbild, naturmiljö, turism och rörligt friluftsliv. Dessa faktorer
vägde i en intresseavvägning tyngre än sökandens ekonomiska intressen och
intresset av ren el. Ansökan avslogs. Sökanden överklagade domen till Markoch miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen kom i likhet med
underinstansen fram till att bevarandeintresset (kulturmiljön, landskapsbil
den och friluftsintresset) vägde tyngre än exploateringsintresset. Mark- och
miljödomstolens dom fastställdes.
Detaljplan för Idun 1 och 4 i Umeå centrum;
fråga om talerätt - MMD P 1692-13
Umeå kommun beslutade att anta en reviderad detaljplan för del av fast
igheterna Umeå Idun 1 och 4. Detaljplanens medgav tillbyggnad av den
befintliga byggnaden inom Idun 4 (Folkets hus). Beslutet överklagades av
Föreningen för Byggnadskultur i Umeå. Länsstyrelsen i Västerbottens län
avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och
miljödomstolen som prövade föreningens talerätt. Mark- och miljödomsto
len konstaterade att en detaljplan som medför betydande miljöpåverkan får
överklagas av en sådan ideell förening eller juridisk person som avses i 16
kap. 13 § miljöbalken. Domstolen konstaterade dock att aktuell detaljplan
inte hade bedömts medföra betydande miljöpåverkan samt att den åtgärd
som detaljplanen medgav inte var en sådan åtgärd som avses i 4 kap. 34 §
plan- och bygglagen. Domstolen konstaterade därför att inga av dessa för
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utsättningar för klagorätt förelåg i det aktuella målet och att Föreningen för
Byggnadskultur i Umeå därför inte hade rätt att föra talan mot den aktuella
detaljplanen. Överklagandet avslogs.
Kvarteret Seminariet i Uppsala – MÖD P 8800-13
Uppsala kommun hade beslutat att anta detaljplan för kvarteret Seminariet,
Uppsala. Detaljplanen medgav bostadsbebyggelse i anslutning till folksko
leseminariet i Uppsala och innebar en betydande minskning av tillhörande
seminariepark. Länsstyrelsen i Uppsala län överprövade detaljplanen med
hänsyn till dess inverkan på riksintresset Uppsala stad (C40), men besluta
de att inte upphäva den. I beslutet konstaterade Länsstyrelsen att antagen
detaljplan skulle medföra irreversibel skada på seminarieanläggningen.
Med hänsyn till att det i Uppsala finns flera bevarade trädgårdsmiljöer av
liknande kvalitet fann dock Länsstyrelsen att skadan inte kunde anses vara
påtaglig på riksintresset i dess helhet. Länsarkitekten, länsantikvarien och
föredragande handläggare angav avvikande mening i beslutet. Detaljplanen
överklagades av ideell förening (Föreningen Vårda Uppsala) samt enskilda
sakägare. Mark- och miljödomstolen bedömde inledningsvis, mot bakgrund
av befintliga kulturmiljöunderlag, att seminarieanläggningen var att anse
som riksintressant för kulturmiljövården. Domstolen konstaterade vidare att
antagen detaljplan innebar irreversibel skada på centrala element i anlägg
ningen, samt att det inte är nödvändigt att en åtgärd påverkar riksintresset i
sin helhet för att den ska anses medföra påtaglig skada. Påtaglig skada på del
av riksintresset innebär att åtgärden inte är tillåtlig. Domstolen konstaterade
även att enskilda och ideella miljöskyddsföreningar kan åberopa allmänna
intressen, samt att dessa ska prövas utan längre gående begränsningar. Ut
över fråga om påtaglig skada på riksintresset prövades även fråga om för
farandefel gällande detaljplanens eventuella avvikelse från översiktsplanen.
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplan för kvarteret Seminariet upp
hävdes. Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen kom i likhet med underinstansen fram till
att detaljplanen innebar påtaglig skada på riksintresset kulturmiljö. Dom
stolen kom även fram till att detaljplanen avvek från översiktsplanen och att
förfarandefel därför förelåg. Detaljplanen upphävdes.
Verksamhetsområde i Östra Karup – Regeringsbeslut 2012-06-07
Båstad kommun hade beslutat att anta en detaljplan för verksamhetsom
råde i Östra Karup, öster om E6 i Båstad kommun. Länsstyrelsen i Skåne
överprövade och upphävde kommunens beslut då detaljplanen bedömdes
medföra påtaglig skada på riksintresset Dömestorp m.m. (KN42) i Hal
lands län. Den korta beskrivningen anger att riksintresset motiveras av ett
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odlingslandskap i centralbygd. Båstad kommun överklagade Länsstyrelsens
beslut och anförde bland annat att planområdet låg utanför det utpekade
riksintresset, att platsen var väsentlig för det lokala näringslivets utveckling
samt att riksintresset sedan tidigare var skadat av bl.a. utbyggnaden av väg
E6. Regeringen konstaterade att även åtgärder som planeras utanför riksin
tresseområdets geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. Endast
åtgärdens påverkan på de kulturhistoriska värden som ligger till grund för
riksintresseutpekandet är avgörande för bedömningen. Mot bakgrund av
vad bl.a. Boverket framfört ansåg regeringen att detaljplanen skulle medföra
sådan påtaglig skada att den inte var tillåtlig enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I
beslutet konstaterades även att lokala intressen (som bedöms påtagligt skada
ett riksintresse) inte kan vägas mot riksintressen samt att tidigare negativ
påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta ytterligare skada. Kom
munens överklagande avslogs.
Vindkraft i Egby – MÖD 2007:47, M 2602-07
Länsstyrelsens i Kalmar län miljöprövningsdelegation hade gett tillstånd till
uppförande av en grupp om fyra vindkraftverk i anslutning till byn Egby,
Borgholms kommun. Öland utgör i sin helhet riksintresse enligt 4 kap. 2
§, tillståndet gällde ett område i anslutning till riksintresse enligt 3 kap. 6
§, K26 Hjärpestad-Långöre. Riksintresset K26 utgörs av radbyar och ett
ålderdomligt odlingslandskap. Tillståndet överklagades av enskilda sakägare.
De klagande framförde bl.a. att vindkraftverken skulle störa landskapsbilden
och upplevas som främmande i kulturlandskapet. Miljödomstolen upphäv
de Länsstyrelsens tillståndsbeslut med hänsyn till ”den avsevärda negativa
inverkan på riksintresset” som åtgärden skulle medföra. Domen överklagades
till Miljööverdomstolen av bolaget (Universal Wind AB). Riksantikvarie
ämbetet angav i yttrande till MÖD bl.a. att miljön utgörs av ett historiskt
karaktärslandskap där det är möjligt att uppleva ett historiskt landskap med
unikt tidsdjup och med få moderna inslag. Vindkraftverken skulle medföra
att platsen dras in i nutid och att den historiska känslan försvinner, åtgär
den skulle därmed medföra påtaglig skada. Miljööverdomstolen bedömde, i
motsats till underinstansen, att åtgärden kunde genomföras utan att medföra
påtaglig skada på riksintressen. Miljööverdomstolen konstaterade bl.a. att
miljön i inte oväsentlig grad redan var påverkad av modern samhällsut
byggnad. Minst påverkad var utblicken österut från vägen, d.v.s. i motsatt
riktning från vindkraftverken. Den valda lokaliseringen, väster om vägen,
berörde därför inte områden som var särskilt känsliga för förändring. Läns
styrelsens tillståndsbeslut fastställdes.
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Kvarteret Thor i Umeå – Regeringsbeslut 2012-10-25
Umeå kommun hade beslutat att anta en detaljplan för fastigheten Thor 3
m.fl. i centrala Umeå. Länsstyrelsen i Västerbottens län överprövade och
upphävde kommunens beslut då antagen detaljplan bedömdes medföra på
taglig skada på riksintresset Umeå (AC10). Länsstyrelsens beslut överklaga
des. Kommunen bedömde att föreslagen åtgärd inte skulle innebära negativ
påverkan på riksintressen och anförde att den aktuella fastigheten inte var
utpekad som en värdekärna i riksintresset och därför inte borde omfattas av
hänsynen till riksintresset. Kommunen anförde vidare att lokal utveckling,
övriga samhällsekonomiska hänsyn samt konsekvenser för enskilda intressen
skulle vägas in i bedömningen av detaljplanens tillåtlighet. Regeringen kon
staterade att det endast är åtgärdens påverkan på de riksintressanta värdena
som ligger till grund för bedömningen av påtaglig skada, oberoende av om
åtgärden vidtas direkt i eller utanför en värdekärna. Mot bakgrund av vad
bl.a. Riksantikvarieämbetet anfört ansåg regeringen att större restriktivitet
mot hög bebyggelse bör råda i sådana områden som tydligt visar den gamla
stadens karaktärsdrag med välbevarad äldre låg bebyggelse. Det som kom
munen i övrigt hade anfört gav inte skäl till annat ställningstagande. Kom
munens överklagande avslogs.
Glasveranda på fastighet i Göteborg – KamR Gbg M 6722-09
Restaurang sökte bygglov för glasveranda på fastigheten Göteborg Vasasta
den 10:1. Fastigheten låg inom område
• Som ingår i Göteborgs kommuns bevarandeprogram ”Göteborg, Kultur
historiskt värdefull bebyggelse, del 1, ett program för bevarande,
• Som i huvudsak bebyggdes 1870-1920,
• Med detaljplan från 1876 som saknar bestämmelser om utbyggnader
framför husen,
• Av riksintresse för kulturmiljön.
Riksantikvarieämbetet bedömde i yttrande i målet att byggnaden ingår i
ett kulturhistoriskt sammanhang och utgör en av landets mest enhetliga
och välbevarade stenstadsmiljöer. Myndigheten ansåg även att angränsande
byggnader hade byggts om på ett ovarsamt sätt men att detta inte innebar
att ytterligare ändringar såsom denna glasveranda som på ett negativt sätt
påverkar kulturhistoriska och konstnärliga värden ska tillåtas inom området.
Kammarrätten ansåg att byggnaden omfattades av förvanskningsförbudet.
Kammarrätten hänvisade till avgöranden (RÅ 1991 ref. 103, RÅ1997 ref. 77
och RÅ1998 ref. 17) som bedömt åtgärder som byte av tegeltak mot tegel
profilerat plåttak, uppförande av relativt små takkupor och insättande av
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mindre (1x1,6) takfönster innebära förvanskning av byggnader och hinder
för bygglov. Avsevärda och förvanskande ändringar i fasaderna på byggnader
som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från kulturhisto
risk synpunkt talade enligt domstolen, med särskild styrka för att ytterligare
förändringar inte ska tillåtas. Kammarrätten avslog därför bygglovsansökan.
Vindkraft i storskaligt odlingslandskap –
MMD M 2725-08; MMD 1295-11
Universal Wind AB hade ansökt hos länsmiljöprövningsdelegationen om att
få bygga sex vindkraftverk på fastigheterna Åbylund 10:1 och Hovs Sandby
2:1 m.fl. i Vadstena kommun. Området var inte utpekat som riksintressant
för vindbruk, men däremot var området riksintresse för kulturmiljövården.
Delegationen avslog ansökan och beslutet överklagades till Miljödomsto
len. Domstolen konstaterade att de aktuella vindkraftverken var tänkta att
placeras förhållandevis centralt i riksintresseområdet där den skyddsvärda
landskapsbilden med vida utblickar, kulturhistoriskt intressanta byggnader
och storskalig jordbruksdrift är särskilt uttalad. De befintliga vindkraft
verken som var synliga från området låg på ett sådant avstånd att de inte
påverkar intrycket av en oexploaterad miljö. Det fanns heller inga industrier
eller liknande anläggningar som påverkade landskapet i avgörande hänseen
de. Domstolen påpekar också att en etablering enligt ansökan skulle kunna
åberopas som stöd för ytterligare exploateringar. Vid en sammantagen be
dömning ansåg domstolen att den negativa inverkan på landskapsbilden som
etableringen skulle innebära skulle medföra att riksintresseområdet delvis
förlorade sitt värde. Därmed medförde placeringen påtaglig skada på riksin
tresset enligt 3 kap. 6 § MB. Överklagandet avslogs.
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Bilaga 2. Ansvar och roller enligt
Hushållningsförordningen
Den statliga ansvarsfördelningen gällande hushållningsbestämmelsen fram
går av Förordning (1998:896). om hushållning med mark och vattenom
råden m.m. I denna bilaga sammanfattas Riksantikvarieämbetets tolkning
av ansvar och roller gällande kulturmiljövårdens riksintressen. Bilagan utgår
från den tidigare PM:n Riksintressen för kulturmiljövården – roller och ansvar,
vilken framtagits i samråd med Boverket.
Ansvar och roller för utpekande av anspråk
Förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m.

2 § Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf,
efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter
som anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig
form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
Uppgifter ska i fråga om områden
4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikva
rieämbetet
4 § Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter
som anges i 2 § om länsstyrelsens anser att
1. ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3
kap. miljöbalken, eller
2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse
enligt 3 kap. miljöbalken bör omprövas. Förordning (2008:232).
Riksantikvarieämbetet pekar ut och lämnar uppgifter om områden
av riksintresse
Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken pekas ut av centrala myndigheter
efter samråd med Boverket och berörda länsstyrelser. De centrala myndig
heternas utpekande av riksintresseområden kan inte överklagas. Det är först
genom ett rättsverkande beslut enligt någon av de anknutna lagarna som ett
riksintresse bekräftas juridiskt. Utpekandet av ett riksintresse är ett anspråk
på ett område och är vägledande för efterkommande beslut. Riksantikvarie
ämbetet ansvarar för att peka ut och lämna uppgifter om områden som be
döms vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
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Länsstyrelsen underrättar Riksantikvarieämbetet och Boverket
Om länsstyrelsen bedömer att ett anspråk ska ändras, avstås eller att ett nytt
anspråk ska utpekas ska länsstyrelsen insända förslag på revidering till Riks
antikvarieämbetet.1 Förslaget ska även insändas till Boverket för kännedom.
Kommunen har ingen formell roll som förslagsställare men kan ta fram
förslag och fördjupningar som kommuniceras med länsstyrelsen. Därefter
avgör länsstyrelsen vilket underlag som lämnas till Riksantikvarieämbetet för
vidare hantering.
Omprövningen av klassificeringen eller avgränsningen i stort
Alla ändringar av riksintressebeskrivningen (anspråket) och sådana änd
ringar av avgränsningen som påverkar riksintressebeskrivningen räknas som
omprövningar av klassificeringen eller avgränsningen i stort. Dessa bedöms av
Riksantikvarieämbetet. Förslag om att avstå eller att peka ut ett nytt anspråk
bedöms av Riksantikvarieämbetet i samråd med Boverket. Sådana justering
ar av avgränsningen som inte medför någon ändring av anspråket hanteras
av länsstyrelsen, och kräver inte Riksantikvarieämbetets formella ställnings
tagande. Riksantikvarieämbetet ska dock underrättas.2
Länsstyrelsen tar de initiativ som krävs
Förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m.

3 § Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att det i arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas
hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt som möjligt
i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen
av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena
tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att
länsstyrelsen ska verka för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer
enligt den lagen.
Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de andra myndigheter
som anges i 2 §. Om det inte finns något sådant underlag från myndigheter
na, ska arbetet grundas på det underlag som länsstyrelsen bedömer lämpligt.
Länsstyrelsen förmedlar underlag och bevakar statens intressen
Länsstyrelsen företräder de statliga intressena och ska förmedla planerings
underlag och bevaka statens samlade intressen i planering och prövning där
hushållningsbestämmelsen tillämpas. Länsstyrelsen ska så tidigt som möjligt
1
2

Se bilaga 6 för precisering av vilket underlag som ska insändas vid förslag om revidering
Se bilaga 5 för beskrivning av processen vid översyn och revidering
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ta de initiativ som krävs för att riksintressena ska tillgodoses. Formerna för
länsstyrelsens uppdrag att bevaka statens intressen varierar beroende på vil
ken lag som ska tillämpa hushållningsbestämmelsen i det aktuella ärendet.
Länsstyrelsens arbete ska grunda sig på det underlag som Riksantikvarieä
mbetet lämnar i samband med utpekandet, d.v.s. riksintressebeskrivningen.
Länsstyrelsen ska, i samband med översiktsplaneringen, även ge råd och
tillhandahålla sådana underlag för kommunens bedömningar som anges i 4
kap. 10 § Plan- och bygglagen.
Ansvar och roller för uppsikt över hushållningen med mark- och
vattenområden
Förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m.

1 § De statliga myndigheter som anges i denna förordning har var och en
inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och
vattenområden. Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa
utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden.
Tyngdpunkten i denna verksamhet ska läggas på frågor som har stor be
tydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt
internationella åtaganden ska följa.
Boverket har uppsikten över hushållningen med de mark- och vattenom
råden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Bestämmelser
om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas
arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19-21 §§
miljöbalken finns i förordningen (2007:1065) med instruktion för Boverket.
Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och
vattenområden.
Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och
vattenområden. Förordning (2008:232).
De centrala myndigheterna har nationell uppsikt
De statliga myndigheterna har var och en inom sitt verksamhetsområde
uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Riksantikvarieä
mbetet har den nationella uppsikten över områden av riksintresse för kul
turmiljövården, och länsstyrelsen den regionala uppsikten. Boverket har den
allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden samt
uppsikt över riksintressen enligt 4 kap.

11

Riksantikvarieämbetets nationella uppsikt omfattar att självständigt granska
och följa upp länsstyrelsernas, kommunernas och andra beslutande aktörers
tillämpning av hushållningsbestämmelsen inom Riksantikvarieämbetets
verksamhetsområde. Uppsiktsansvaret omfattar även att, i samarbete med
länsstyrelserna, följa utvecklingen av de områden som omfattas av 3 kap. 6
§ miljöbalken. Riksantikvarieämbetet ansvarar här för den nationella över
blicken. Riksantikvarieämbetet ska underrätta Boverket och regeringen om
sådana systemfel och brister i tillämpningen som förhindrar att områden
som omfattas av 3kap. 6 § en tillgodoses på ett sådant sätt som lagen avser.
Riksantikvarieämbetet har därutöver möjlighet att anmäla till regeringen om
det uppkommer behov av att en eller flera kommuner redovisar till reger
ingen hur de i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose
ett riksintresse (7 § Förordning 1998:96; 6 kap. 21 § miljöbalken). Denna
möjlighet bör, enligt Riksantikvarieämbetets tolkning, endast användas när
myndighetens uppföljning visar att en el. flera kommuner systematiskt bris
ter i sitt ansvar att tillgodose riksintressen enligt 3kap6§.
Länsstyrelsen har regional uppsikt
Länsstyrelsen regionala uppsiktsansvar inbegriper att självständigt granska
och följa upp hur kommunerna inom länet tillgodoser riksintressen enligt 3
och 4 kap. i sin planering. I uppsiktsansvaret ingår därutöver att följa utveck
lingen av mark- och vattenområden inom länet. Länsstyrelsen ska under
rätta Riksantikvarieämbetet och Boverket om sådana systemfel och brister i
lagtillämpningen som förhindrar att riksintressen enligt 3 och 4 kap. tillgo
doses i den kommunala planeringen inom länet. Länsstyrelsen ska under
rätta Boverket och Riksantikvarieämbetet om länsstyrelsen, till följd av sin
uppsikt, anser att ytterligare områden bör pekas ut som riksintresse eller om
klassificering eller avgränsning i stort av ett utpekat område bör omprövas.
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Bilaga 3a.
Processtöd vid länsstyrelsens översyn och
revidering av riksintressen för kulturmiljövården
Länsövergripande översynsarbete såväl som återkommande kommunvis
uppföljningsarbete syftar till att hålla riksintresseanspråken aktuella – både
vad gäller status och urval. Eventuella revideringsbehov utgår från bedöm
ningar av hur riksintressena påverkats av fysiska förändringar i landska
pet och/eller av förandringar i antikvariska synsätt till följd av utvecklad
kunskap. En avgörande fråga för utvärderingen är om gällande anspråk är
fortsatt aktuellt. Om svaret på frågan (efter genomgång av riksintresset) är
ja, blir följdfrågan om, och i så fall även hur, riksintresset behöver uppdateras.
Finns inget behov av uppdatering kan riksintresset utan vidare uttolkas och
förtydligas i översiktsplanen.
Ändring av utbredning/avgränsning som inte påverkar
riksintressebeskrivningen (anspråket)

Om riksintressets utbredning och kartillustration behöver revideras och
detta kan ske utan att det medför någon ändring av anspråket, så som det
formuleras i den gällande riksintressebeskrivningen, betraktas detta inte som
en ändring utan endast en uttolkning av riksintresset. Revideringens areella
omfattning och utbredning är alltså av underordnad betydelse i samman
hanget. En sådan uttolkning kan länsstyrelsen göra utan Riksantikvarieäm
betets formella ställningstagande, men Riksantikvarieämbetet ska underrättas
om uttolkningen.
Ändring av utbredning/avgränsning som påverkar
riksintressebeskrivningen (anspråket)

I de fall den gällande riksintressebeskrivningen påverkas, exempelvis genom
att omnämnda uttryck för riksintresset exkluderas eller att nya läggs till,
krävs emellertid att länsstyrelsen skickar ett förslag till Riksantikvarieämbetet
avseende ändring av riksintressets utbredning och beskrivning med en redogörelse
för skälen till ändringen. Efter Riksantikvarieämbetets formella ställningsta
gande kan riksintresset uttolkas och förtydligas i översiktsplanen.
Ändring av riksintressebeskrivningen utan ändring av anspråket

Detsamma gäller om endast riksintressebeskrivningen är föremål för revidering
– oavsett om det endast gäller förtydliganden genom omformuleringar eller
om det gäller förändringar som kompletterar beskrivningens motivering eller
uttryck. Kompletteringarna kan avse tidigare förbisedda eller nytillkomna
uttryck för riksintresset.
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Ändring av anspråket genom utökad motivering

När uppdateringen av ett riksintresse handlar om att uppmärksamma och
addera nya riksintressanta perspektiv på anspråket – d.v.s. tillägg av andra
värden (och uttryck för dessa) än sådana som tidigare tillskrivits det gällande
riksintressets historiska kontext – blir principen den samma som inför utpe
kande av ett nytt riksintresseanspråk. Skillnaden består i att det nya riksintres
set i detta fall (helt eller delvis) sammanfaller med och därför skrivs ihop med
det tidigare.
Ändring av anspråket genom reducerad eller omprövad motivering

Ett gällande riksintresseanspråk kan bedömas som inaktuellt till följd av
inträffade förändringar som medfört påtaglig skada på hela eller del av
riksintresset. Det kan också finnas andra orsaker till att ifrågasätta riksintres
set. Synsättet på landskapstypen och dess innehåll kan ha förändrats genom
nytillkommen kunskap vilket gör att området i fråga, helt eller delvis, inte
längre betraktas som riksintressant. Det skulle också kunna vara så att utpe
kandet av riksintresset vilar på en felaktig bedömning från början. Oavsett
orsak blir följdfrågan om området ändå har kulturhistoriska värden av riks
intresse. Här ska beaktas kvarstående och/eller eventuella nytillkomna värden
som kan knytas till befintligt riksintresse.
Även om riksintressets värden delvis förlorats eller kan ifrågasättas, kan om
rådet ha tillräckliga värden för att bedömas som riksintressant. Detta föran
leder en justering av riksintressets innehåll och, om så behövs, av dess utbred
ning. Om man vid genomgången av riksintresset dessutom uppmärksammat
ytterligare riksintressanta kulturhistoriska värden (än sådana som tillhör det
befintliga riksintressets definierade kulturhistoriska sammanhang), krävs
även att dessa beaktas med avseende på innehåll och utbredning i det följan
de ändringsförslaget.
Avstående av riksintresset (anspråket)

Om slutsatsen enbart är att det gällande riksintresset saknar tillräckliga
(kvarstående eller andra) kulturhistoriska värden ska riksintresseanspråket
avstås. Ett förslag med redogörelse för skälen till att avstå anspråket ska då skickas
till riksantikvarieämbetet för bedömning och ställningstagande innan det kan
avfärdas från beaktande i översiktsplanen. Skulle det vara så att gällande rik
sintresse saknar tillräckliga värden men annat eller andra identifierade kultur
historiska sammanhang samtidigt motiverar ett riksintresseanspråk, uppstår
två olika ärenden. Ett som gäller avstående av gällande anspråk och ett som
består i beredning och inlämnande av förslag till beskrivning, med redovisning
av skälen, som avser utpekande av nytt riksintresseanspråk.
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Bilaga 4a.
Underlag att insända till Riksantikvarieämbetet
avseende förslag om revidering av riksintressen
Länsstyrelsens arbete med uppföljning och utvärdering av riksintressenas
urval och/eller status kan utmynna i förslag om revidering av ett eller flera
riksintresseanspråk. Revideringsförslagen kan gälla ändring, avstående eller
utpekande av nytt anspråk. Länsstyrelsens förslag med motivering ska in
sändas till Riksantikvarieämbetet för bedömning. Nedan anges vad som bör
framgå av förslagen.
Förslag om ändring av riksintresseanspråk
1. Uppgifter om ärendet

a. Län, kommun, socken och riksintressets ID-nummer.
b. Redogör för hur förslaget har uppkommit – t.ex. som resul
tat av en länsomfattande översyn, en punktvis översyn eller i
samband med översiktsplaneprocessen.
2. Skäl för ändringen

c. Beskriv och förklara vad som föreslås ändras; endast riksin
tressebeskrivningen / områdets avgränsning och innehåll /
motiveringen av anspråket – och varför; exempelvis om och
hur anspråket påverkats av fysiska förändringar i miljön eller
av förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden.
d. Kartmaterial och bilder som förtydligar och understödjer
förslaget om att ändra anspråket.

3. Analys av ändringsbehovet av fysiska uttryck och geografisk
avgränsning

•

•

Om ändringen endast avser riksintressebeskrivningen:
e. På vilket sätt bidrar ändringen till att komplettera, korrige
ra eller förtydliga beskrivningen av det gällande anspråkets
motivering och/eller uttryck?
Om ändringen avser områdets geografiska utbredning och fysiska
innehåll:
e. Vilka konsekvenser får ändringen för anspråkets motivering?
Återspeglas fortfarande samma kulturhistoriska utvecklings
skede eller händelseförlopp och tidsperiod? Hur påverkas
läsbarheten (möjligheten att uppleva och förstå) det riksin
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•

tressanta kulturhistoriska sammanhanget? Föreslås att uttryck
för riksintresset exkluderas eller läggs till? Kommer kultur
historiska värden i området att utgå ur anspråket, vilka bör
uppmärksammas enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken?
Om ändringen avser motiveringen av anspråket:
e. Vilka konsekvenser får ändringen för anspråkets inriktning?
Vidgas, korrigeras eller reduceras anspråkets riksintressanta
kulturhistoriska sammanhang? Medför ändringen att ansprå
ket kompletterar eller på ett bättre sätt passar in bland länets
övriga riksintressen? Eller medför ändringen (om skälet är
att riksintressanta kulturhistoriska värden förvanskats eller
försvunnit) att det uppstår ett behov av ytterligare anspråk på
liknande område för att komplettera urvalet av riksintressen i
länet.

4. Resultatet – ange förslagna förändringar

Förslag till ny riksintressebeskrivning (utformad enligt mo
dell – se bilaga 5b).
g. Redogörelse på karta över området där föreslagna ändringar
avseende uttryck och avgränsning redovisas.
f.

Förslag om att avstå riksintresseanspråk
1. Uppgifter om ärendet

a. Län, kommun, socken och riksintressets ID-nummer.
b. Redogör för hur förslaget har uppkommit – t.ex. som resul
tat av en länsomfattande översyn, en punktvis översyn eller i
samband med översiktsplaneprocessen.
2. Skäl för förslaget att avstå anspråket

c. Beskriv och förklara varför området inte längre anses vara av
riksintresse; t.ex. för att området och dess innehåll förfallit till
följd av ohävd, kumulativa förändringar påtagligt skadat om
rådet, eller nytillkommen kunskap och nya synsätt förändrat
bedömningen av anspråket.
d. Kartmaterial och bilder som förtydligar och understödjer
förslaget om att avstå anspråket.
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3. Analys av förslaget att avstå anspråket

e. Får förslaget konsekvenser för länets samlade riksintresseur
val. Finns andra områden i länet/riket som på ett motsvaran
de sätt återspeglar samma riksintressanta utvecklingsskede
eller händelseförlopp?
f. Finns kulturhistoriska värden i området, vilka bör uppmärk
sammas enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken?
g. Är området riksintressant utifrån andra kulturhistoriska
utvecklingsskeden eller händelseförlopp? Aktualiseras förslag
till nytt anspråk?
Förslag om nytt riksintresseanspråk
1. Uppgifter om ärendet

a. Län, kommun, socken och riksintressets ID-nummer.
b. Redogör för hur förslaget har uppkommit – t.ex. som resul
tat av en länsomfattande översyn, en punktvis översyn eller i
samband med översiktsplaneprocessen.
2. Skäl för att föreslå nytt anspråk

c. Beskriv och förklara vad som är riksintressant. Vilket riks
intressant kulturhistoriskt utvecklingsskede eller händelse
förlopp återspeglas särskilt tydligt i miljön? Motivera valet
av kulturhistoriskt utvecklingsskede eller händelseförlopp,
tidsperiod, präglande verksamheter m. m.
d. Avgränsa riksintresset i landskapet med utgångspunkt i dess
riksintressanta innehåll och strukturer. Vilka delar av miljön
har anknytning till det riksintressanta utvecklingsskedet eller
händelseförloppet? Visa på karta områdets historiska betydel
se och funktion i en regional/nationell kontext.
3. Analys av behovet samt av områdets fysiska uttryck och geografiska
avgränsning

e. Beskriv och förklara hur föreslaget anspråk kompletterar
övriga riksintressen i länet och hur det förhåller sig till länets
kulturmiljöprofil? Saknas eller förekommer andra riksintres
sen som på motsvarande sätt återspeglar samma kulturhisto
riska utvecklingsskede eller händelseförlopp?
f. Ange på vilka sätt det riksintressanta utvecklingsskedet eller
händelseförloppet är läsbart (möjligt att uppleva och förstå) i
landskapet med dess innehåll.
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• Genom olika typer av objekt? (byggnader, anlägg
ningar, markslag, lämningar).
• Genom objektens egenskaper? (skala, utformning,
karaktär).
• Genom objektens förhållande till varandra, till miljön
och till omgivande landskap? (visuella och funktionel
la samband, läge, rumsbildningar).
g. Hur kan aktuellt område avgränsas?
• De fysiska uttryck som omnämns i riksintressebe
skrivningen ska innefattas av avgränsningen.
• De utblickar, landskapsrum och rörelsestråk som his
toriskt sett har ingått i och varit av betydelse för riksin
tresset ska innefattas av avgränsningen.
• Omgivande landskap som är av vikt för upplevelsen
av området idag innefattas inte i området. En s.k.
buffertzon ska m.a.o. inte ingå.
3. Formulering av anspråket

a. Förslag till riksintressebeskrivning (utformad enligt
modell – se bilaga 5b).
b. Redogörelse på karta över området där uttryck och
ungefärlig avgränsning redovisas.
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Bilaga 4b.
Riksantikvarieämbetets modell för
riksintressebeskrivningar
När länsstyrelsen insänder förslag om revidering eller om
nytt riksintresseanspråk ska länsstyrelsen ta fram förslag på
riksintressebeskrivning. Av riksintressebeskrivningen ska framgå vilket riks
intressant kulturhistoriskt sammanhang – d.v.s. den landskapstyp, det kul
turhistoriska utvecklingsskede eller händelseförlopp och den eller de därtill
kopplade verksamheter som präglat området och utgör motivering för riksin
tresset. Vidare ska anges de uttryck som gör den riksintressanta kulturhisto
rien läsbar i landskapet. Dessa uttryck utgörs av enskilda objekt och miljöer,
deras egenskaper och karaktärsdrag samt de kulturhistoriskt funktionella och
rumsliga sambanden dem emellan och med landskapet som helhet. Nedan
beskrivs gällande modell för riksintressebeskrivningar.
Checklista för förslag avseende riksintressebeskrivningens
motivering

Redogör för det/de riksintressanta kulturhistoriska sammanhang
som präglar platsen/landskapet.

Här anges:
• Präglande kulturhistoriskt utvecklingsskede eller händelseförlopp
Av motiveringen ska framgå vilken riksintressant kulturhistorisk epok eller
samhällsprocess som landskapet/miljön särskilt tydligt återspeglar.
• Verksamhet eller aktivitet
I motiveringen ska också framställas de verksamheter eller aktiviteter som
kan kopplas direkt till riksintressets kulturhistoriska värden.
• Tidsperiod – kortare eller längre
Av beskrivningens motivering ska framgå vilken tidsperiod som riksintres
set representerar. Området kan t.ex. återspegla ett särskilt utvecklingsskede
under lång tid eller ett händelseförlopp under en kortare avgränsad period.
Området kan också återspegla en särskilt karaktärsskapande tidsperiod med
flera präglande verksamheter eller aktiviteter.
• Kulturhistorisk landskaps-/miljötyp
Motiveringen ska ange vilken/vilka miljötyper den riksintressanta miljön
tillhör (exempel på landskaps-/miljötyper som präglats av olika kulturhisto
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riska utvecklingsskeden, händelseförlopp och verksamheter finns på:

http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/06/landskaps_och_miljotyper.pdf ).

• Regionala/lokala förutsättningar och andra perspektiv på landskapets/miljöns
utveckling
Motiveringen ska även redogöra för eventuella platsspecifika förutsättningar
samt synsätt och kulturella yttringar bland olika grupper av människor, som
har haft avgörande betydelse för hur det riksintressanta kulturhistoriska
utvecklingsskedet eller händelseförloppet tagit sig uttryck på platsen.
Checklista för förslag avseende riksintressebeskrivningens uttryck
De uttryck som återspeglar det/de riksintressanta kulturhistoriska
utvecklingsskede/-n som anges i motiveringen.

Här anges:
• De beståndsdelar som gör den riksintressanta historien läsbar i landskapet
Uttrycken för riksintresset är de fysiska objekt och områden som speglar det
riksintressanta kulturhistoriska utvecklingsskede eller händelseförlopp som
anges i motiveringen. Dessa kan bestå av byggnader, anläggningar, markslag,
lämningar, landskapselement, delmiljöer, etc.
• Beståndsdelarnas egenskaper och karaktärsdrag
Uttrycken består också i bebyggelsens skala och orientering, landskapets for
mer och mönster, etc. Av riksintressebeskrivningens uttrycksdel ska framgå
de egenskaper och strukturer hos bebyggelsen och landskapet som är vik
tiga för läsbarheten, d.v.s. förståelsen och upplevelsen av den riksintressanta
kulturmiljön.
• Landskapets och beståndsdelarnas rumsliga samband och sammanhang
Samband i det riksintressanta landskapet kan vara visuella såsom öppenhet,
slutenhet, vyer och siktlinjer och funktionella såsom landskapsrum och rörel
sestråk. Visuella och funktionella samband mellan beståndsdelarna och med
landskapet som är viktiga för förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön ska
tydligt redovisas.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/780
30 oktober 2017

Veronica Hermann, Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Remiss - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU
2017:47)

Förslag till beslut

•

Remissyttrande gällande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU
2017:47) lämnas till Socialdepartementet i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag .

Bakgrund

Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna
förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. 2016 lämnade kommissionen
delbetänkande ett, SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa- Utgångspunkter för
Kommissionens vidare arbete. 2017 kom delbetänkande två, SOU 2017:4 För en god
och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Regionstyrelsen
har lämnat remissvar till delbetänkande två. Nu är Region Gotland åter remissinstans
till Kommissionens slutbetänkande, SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer
jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa.
Beredning av remissvar
I slutrapporten gör kommissionen ett antal bedömningar av inriktning på åtgärder. I
anslutning till bedömningen ger kommissionen även förslag på ett antal åtgärder, dels
på regeringsnivå och dels hos kommuner och landsting.
Socialdepartementets instruktion i remissunderlaget tolkades till en början som att
departementet önskade synpunkter både på bedömningarna av inriktning för åtgärder
och föreslagna åtgärder, dock inte inom områden som redan berörts i tidigare SOUrapporter och pågående utredningar. I samband med nationellt nätverksmöte med
deltagande från socialdepartementet framkom att instruktionerna skulle tolkas som
att remissinstanserna endast ombeds lämna synpunkter på inriktningen av åtgärderna
och inte på föreslagna åtgärder, förutom de åtgärder som specifikt lyfts i kapitel 6.3.
Regionstyrelseförvaltningen har diskuterat kommissionens bedömningar och förslag
på åtgärder med nyckelfunktioner i berörda förvaltningar. I förslaget till remissvar
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från regionstyrelsen har regionstyrelseförvaltningen valt att ta med övergripande
synpunkter om åtgärderna, som kom fram i samtalen med förvaltningarna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de synpunkter som framkommit i
diskussion med förvaltningarna om åtgärderna som är av större betydelse förmedlas i
svaret angående inriktningen av åtgärderna.

Beslutsunderlag

Remiss SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
Länk till slutbetänkande från Kommissionen för god och jämlik hälsa, SOU 2017:47
Remissvar Region Gotland SOU 2017:4: Expediering i ärende RS 2017/213, 201706-07 Remiss Socialdepartementet För god och jämlik hälsa

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/780
Ert Dnr S2017/03553/FS
23 november 2017

Socialdepartementet

Remiss - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU
2017:47)
Region Gotland välkomnar kommissionens ansats med insatser inom alla
politikområden och att jämlik hälsa kan påverkas av ökade insatser i
välfärdstjänsterna. Det är viktigt att i detta sammanhang säkerställa att kommuner,
landsting och regioner får likvärdiga möjligheter att ytterligare höja ambitionsnivån
inom utpekade områden. En förutsättning är stöd på nationell nivå, inte enbart vad
gäller kunskap utan även ekonomiska resurser.
Region Gotland har i remissvaret, i enlighet med socialdepartementets önskemål,
kommenterat kommissionens bedömningar av inriktning för åtgärder. Regionen vill
dock framföra att det är svårt att komma med synpunkter eftersom inriktningarna i
stort är självklara utifrån den kunskap som finns om hälsans bestämningsfaktorer.
4.1.2 Inriktning för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning och vill framhålla
vikten av nationellt stöd i arbetet för samverkan, exempelvis genom att överbrygga
hinder utifrån olika lagstiftningar.
Vidare vill regionen lyfta att hänsyn behöver tas till att barns individuella behov ska
kunna tillgodoses, när system skapas för att främja likvärdighet i förskolan.
Exempelvis att timmar i förskolan, inom given ram, kan anpassas utifrån det unika
barnets behov av balans mellan social samvaro och nödvändig ledighet.
4.2.2 Inriktning för att alla ska kunna utveckla kompetenser och kunskaper och
tillgodogöra sig en god utbildning

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Viktigt att beakta när
skolan används som en arena för hälsofrämjande arbete är att det är en balans att
genomföra detta på ett bra sätt och samtidigt ge eleverna den garanterade
undervisningstiden. Ett sätt är att ytterligare stärka kunskaper hos pedagoger,
exempelvis genom lärarnas grundutbildning, att integrera hälsofrämjande kunskap i
ett ämnesövergripande perspektiv.
4.3.2 Inriktning inom målområdet arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Regionen anser
dessutom att det är viktigt med åtgärder som påverkar jämställdheten även inom den
grupp som är etablerad på arbetsmarknaden eftersom kvinnor utgör en stor grupp
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som är utsatta för arbetsmiljörisker, särskilt inom välfärdssektorn, exempelvis inom
vård, omsorg och skola.
Vidare vill Region Gotland poängtera att det är väsentligt att de typer av särskilt
arbete som tas fram för personer som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden liknar
konventionellt arbete i så stor grad som möjligt. Det behöver finnas resurser hos
arbetsgivare för att ge handledning vid sådana typer av arbeten, vilket kräver extra
ekonomiska medel.
4.4.2 Inriktning inom målområdet inkomster och försörjningsmöjligheter

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning, att det är av vikt att
göra åtgärder för att stärka den grupp i samhället som är lägst ner i
inkomstfördelningen. Vidare kommentarer finns under 6.3.
4.5.2 Inriktning för boende och närmiljö som främjar god och jämlik hälsa

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Regionen önskar
bekräfta det kommissionen antyder om att närmiljö och boende är komplexa frågor.
Det ska ändå nämnas att utvecklingen av socialt hållbara boenden och boendemiljöer
kräver ett genusperspektiv där kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdig
tillgång till bostäder och dess närmiljö. Inte minst handlar det också om att i
samhällsplanering inkludera arbetet med goda kommunikationer till och från
bostaden, vilket är en av grundförutsättningarna för att främja en god och jämlik
hälsa.
4.6.2 Inriktning för att främja jämlika förutsättningar att etablera hälsosamma
levnadsvanor

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning.

4.7.2 Inriktning för att skapa förutsättningar för kontroll, inflytande och delaktighet

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Regionen önskar att
även begreppet jämställdhet används som tillägg till jämlikhet när det talas om
jämlikhet i deltagande i demokratin och civila samhället. Motiveringen till det är att
trots att jämställdhet ingår som en del i begreppet jämlikhet är det bra att lyfta det
också eftersom ojämställdhet är en stor del av jämlikhetsproblematiken. Strävan efter
jämställdhet är ett område inom jämlikhetsarbetet som är relativt enkelt att
identifiera. En början inom det området leder även till förbättringar för andra
grupper.
4.8.2 Inriktning för att åstadkomma en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Regionen delar
kommissionens syn att kunskapsstöd är viktigt inom området och vill framhålla
möjligheten att koppla ihop det med det system för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvården som är under uppbyggnad, genom Sveriges kommuner och landsting
(utifrån SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård).
En viktig förutsättning för att landsting och regioner ska kunna förstärka hälso- och
sjukvårdens förebyggande arbete är en väl fungerande primärvård med såväl
personella som ekonomiska resurser.
Ett annat medskick från Region Gotland är att hänsyn behöver tas till att folkhälsa är
en del av regional utveckling inom tillväxtarbetet. Styrning av folkhälsoarbetet i
landstingen behöver omfatta de delar som landstinget har rådighet över för att inte ta
över ansvar som omhändertas genom det regionala utvecklingsansvaret. Däremot
behövs tydlig samverkan mellan landsting och den organisation som ansvarar för det
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regionala utvecklingsuppdraget. Detta för att förändringar inte ska undergräva
samarbetet mellan landstinget, kommuner, region och andra myndigheter.
5.1 Verksamheter som utgår från medborgarna, jämlikhet och likvärdighet

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning.

5.2 Ett sektorsövergripande angreppssätt med utvecklad samverkan och samordning

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning. Det är viktigt att
samverkan och samordning finns på alla nivåer för att verksamheter ska gå i takt och
att prioriteringar görs på rätt grunder, utifrån de behov som finns i befolkningen
lokalt i olika delar av landet.
5.3 Finansieringsmodeller med ett socialt investeringsperspektiv

Region Gotland ställer sig bakom kommissionens bedömning.
5.4 Ett stärkt kunskapsbaserat arbete

Region Gotland håller i huvudsak med om kommissionens bedömning men ställer
sig tveksam till inrättandet av ett nytt Råd för en god och jämlik hälsa. Regionen har i
tidigare remissvar till SOU 2017:4, En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket,
ställt sig positiv till förändring mot mer gemensam styrning på nationell nivå och
förtydligande av uppdrag till Folkhälsomyndigheten. Regionen menar att när de
förändringarna genomförs bör hänsyn även tas till de behov som uppmärksammas av
kommissionen och som i betänkandet föreslås tillhöra nytt råd.
6.3 Konsekvensbedömningar

Region Gotland ställer sig bakom förslagen att 1) att indexera riksnormen i det
ekonomiska biståndet med årlig ändring i inkomstindex, 2) att inte räkna in
barnbidraget i inkomstunderlaget för prövning av ekonomiskt bistånd och 3) att höja
inkomstgränsen för prövning av bostadsbidraget till 170 000 kronor per år. Regionen
vill dock skicka med synpunkten att det behövs fördjupad analys av konsekvenserna
av höjd inkomstgräns för bostadsbidraget för att exempelvis värdera effekt på
hyresnivåer på bostadsmarknaden.
Region Gotland vill understryka det kommissionen skriver angående att flera av
förslagen handlar om ambitionsökning och att staten kan överväga att stödja detta
ekonomiskt. Regionen anser att tillskott av ekonomiska resurser är en förutsättning
för att även mindre kommuner, landsting och regioner ska kunna genomföra
åtgärderna. Många av de förslag kommissionen anger, som riktas till kommuner och
landsting, är sådant som verksamheterna är medvetna om vikten av att genomföra
men inte har full kraft att verkställa. Till stor del beror detta på budgetramar som inte
tillåter höjd ambitionsnivå utan att andra viktiga arbetsuppgifter prioriteras bort. Det
finns en risk att annat arbete som leder till minskad ojämlikhet i hälsa prioriteras bort.
Region Gotland anser att staten behöver vara tydlig i inriktningen att en
ambitionshöjning i välfärden är en del av framtiden för att minska skillnader i hälsa.
Tydligheten behöver bestå dels i genomförande av förändringar i det
folkhälsopolitiska ramverket och dels genom tillskott av ekonomiska resurser.
Region Gotland

Meit Fohlin

Peter Lindvall

ordförande

regiondirektör
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Sammanfattning

Sverige är ett land där folkhälsan mätt på traditionellt sätt – som spädbarnsdödlighet eller medellivslängd – är väldigt god, men där ojämlikheten i hälsa och livslängd är mycket påtaglig. Mer kan och behöver
därför göras, både för att stärka individers egna möjligheter att agera
och generera resurser och för att öka det allmännas förmåga att bidra
med resurser till individer och familjer under perioder i livet eller i
situationer där de egna resurserna eller handlingsutrymmet inte
räcker till. Med mer likvärdiga livsvillkor och möjligheter till sådant
som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig
försörjning kommer också en mer jämlik hälsa.
Samtidigt är det troligen svårare att formulera och genomföra
ytterligare insatser för mer jämlika villkor och möjligheter i Sverige
då vi redan har kommit långt. Därför tror vi inte att vägen mot en
mer jämlik hälsa går via en eller ett par avgörande åtgärder, utan att
det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett
spektrum av sektorer som krävs. Vi trycker bl.a. på betydelsen av mer
jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning. Ojämlikheten i hälsa börjar således inte med levnadsvanorna, och kan inte
lösas enbart i hälso- och sjukvården. Men det är viktigt att se att det
omvända också gäller; utan att arbeta med levnadsvanor och en mer
jämlik hälso- och sjukvård kommer vi inte att nå en jämlik hälsa.
Frågor rörande jämlikhet och resursfördelning är i hög grad
politiska. I Sverige har det funnits en påtaglig politisk enighet kring
vikten av att sträva mot en god och jämlik hälsa. Däremot har
åsikterna om vilka medel som bör användas för att åstadkomma mer
jämlik hälsa gått isär – är det samhället som ska förändras eller individerna som ska stödjas? Vi menar dock att föreställningen om en
motsättning mellan att stödja individernas egna hälsoval eller att
arbeta med de mer grundläggande förutsättningarna för hälsa är
förlegad och måste överkommas om vi ska kunna röra oss mot en
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mer jämlik hälsa. Det behövs ett brett spektrum av åtgärder, både
vad gäller innehåll och inriktning, men också ett brett spektrum av
aktörer. Hälsogradienten berör hela samhället, därför behöver också
hela samhället engageras i arbetet för en mer jämlik hälsa.
I detta slutliga betänkande gör Kommissionen för jämlik hälsa
en samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett långsiktigt
och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta.
Vi diskuterar vilken inriktning arbetet bör ha och vilka åtgärder
som kan krävas för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
En viktig förutsättning för att nå detta mål är att arbetet för att
skapa mer likvärdiga villkor och förutsättningar för en god och jämlik
hälsa bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet. Vi
har därför i tidigare betänkande (SOU 2017:4) föreslagit en rad
åtgärder som vi ser som nödvändiga för att få till stånd ett system för
ett sådant långsiktigt arbete, där ett löpande arbete med strategier är
ett centralt inslag. De förslag på inriktning av arbetet, liksom de konkreta förslag rörande villkor och handlingsutrymme som vi presenterar inom ramen för respektive målområde, ska därför ses som viktiga inspel till det löpande strategiarbete som vi föreslagit.
Vi lägger här också förslag av mer övergripande slag, inte minst
rörande generella förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Dessa inkluderar frågor om infrastruktur liksom styr- och uppföljningsfrågor
som inte kan hanteras inom ramen för det föreslagna strategiarbetet.

Utgångspunkter
Kommissionen menar att ojämlikhet i hälsa utgörs av systematiska
skillnader i hälsa mellan sociala grupper, och att dessa tar sig två delvis
olika uttryck – dels som en gradient som löper genom hela samhället, dels som hälsoproblem i grupper i särskilt utsatta situationer
eller positioner.
Vidare uppkommer ojämlikhet i hälsa generellt som ett resultat av
ojämlikhet i tillgång till resurser – förhållanden, villkor och möjligheter – mellan olika sociala grupper. Vi identifierade i vårt första delbetänkande (SOU 2016:55) sju centrala livsområden där resursbrister
och sårbarheter är särskilt avgörande för jämlik hälsa. Dessa inkluderar
1) det tidiga livet, 2) kompetenser, kunskaper och utbildning, 3) arbete,
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arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4) inkomster och försörjningsmöjligheter, 5) boende och närmiljö, 6) levnadsvanor samt 7) kontroll, inflytande och delaktighet. Resurser inom dessa livsområden
genereras dels av individer själva, inom utbildningssystemet, på
arbetsmarknaden, i familjen och tillsammans med andra inom civilsamhällets olika sammanslutningar, dels via välfärdsstatens olika
institutioner och verksamheter. Av detta följer dels en strategisk
inriktning av förslag mot dessa sju livsområden, dels att vi bör identifiera förslag som stärker såväl individers egen förmåga som samhällsinstitutionernas roll som resurs för medborgarna.
Skillnader i resurser inom dessa livsområden leder till ojämlikhet
i hälsa via 1) skillnader i risker, 2) skillnader i sårbarhet/mottaglighet samt 3) skillnader i de sociala och ekonomiska konsekvenserna
av ohälsa. Den ojämlika hälsan drivs dessutom av skillnader i handlingsutrymme och socialt bestämda handlingsmönster, vilka i sin tur
kan påverkas negativt av resursbrist. Av detta följer behov av åtgärder
för att stärka såväl resurser som handlingsutrymme.
En viktig del i vår förståelse för hur ojämlikhet i hälsa uppkommer är att hälsan och dess bestämningsfaktorer ingår i ett pågående
samspel. Hälsa är ett viktigt värde i sig, och den formas av de villkor
och möjligheter människor lever under, men hälsan är samtidigt en
avgörande förutsättning för att upprätthålla och utveckla dessa livsvillkor. Detta är ett synsätt som har en avgörande betydelse för policy
och förslag – det gäller att identifiera hur vi bäst kan främja det
positiva samspelet mellan exempelvis arbete, inkomst och hälsa och
motverka motsvarande negativa samspel. Dessa samspel mellan olika
slags livsvillkor är också i sig ett viktigt argument för behovet av
tvärsektoriellt arbete.
Utöver åtgärder direkt riktade mot de sju centrala livsområden
av vikt för hälsan som vi identifierar, samt en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, menar vi att åtgärder för en mer
strategisk styrning, uppföljning och utvärdering är ett sätt att åstadkomma mer jämlik hälsa. Ytterst handlar förstås också detta om att
åstadkomma mer nytta för medborgarna, men fokus ligger på hur
olika förändringar i sättet som verksamheter styrs, fungerar och
följs upp kan skapa bättre kvalitet och högre tillgänglighet, vilket i
sin tur kan bidra till förbättrade livsvillkor, möjligheter och hälsa för
dem som behöver stöd och insatser från de olika välfärdssystemen.
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Välfärdspolitikens utmaningar och gränser
Behovet av mer jämlika villkor och möjligheter innebär att välfärdspolitiken utgör ett centralt verktyg i arbetet för en mer jämlik hälsa.
En mer jämlik hälsa kan alltså uppnås om människors resurser inom
ett antal viktiga livsområden blir mer jämlikt fördelade. Dessa resurser genereras först och främst av individer inom familjen, tillsammans
med andra i civilsamhällets sammanslutningar och på marknaden.
Därmed kan också ojämlikhet i olika avseenden sägas börja i fosterlivet och det tidiga livet, genom de skillnader i förutsättningar och
möjligheter som barn får i och med att föräldrar och andra närstående
skiljer sig åt vad gäller tillgång till viktiga resurser. Resurser överförs
mellan generationer, och därigenom vidmakthålls olika former av
ojämlikhet också över flera generationer, vilket även gäller i relativt
jämlika länder som Sverige.
De resurser som via olika välfärdsinstitutioner kommer medborgarna till del är därför också viktiga, särskilt för människor med
mindre av egna resurser. Dessa institutioner spelar därmed en avgörande roll för att i någon mån utjämna de skillnader i villkor och
möjligheter som uppstår i familjerna och som fortplantas mellan
generationer och över livscykeln. Det främsta redskapet som står
till buds för att motverka olika former av ojämlikhet i hälsans bestämningsfaktorer är därför välfärdsstatens olika institutioner. Även i
de fall vi ser att det finns behov och möjligheter att öka människors
egen förmåga att skapa eller hantera de resurser de har tillgång till
handlar insatserna ytterst om olika former av kompetens- och humankapitalutveckling.
Därmed blir det också angeläget att diskutera vilket utrymme
och vilka möjligheter som kan finnas för beslutsfattare att genomföra förbättringar eller reformer inom välfärdspolitiken. Vi pekar
på såväl externa som interna utmaningar och svårigheter som potentiellt kan ha påtaglig betydelse för välfärdsstatens möjligheter att
stödja individer och familjer.
De externa utmaningarna utgörs av olika förutsättningar utanför
välfärdssystemen själva, som en ökad internationalisering, där resurser,
varor och kapital rör sig mellan länder och över gränser allt snabbare,
och en åldrande befolkning. Dessa samhällsutmaningar utgör två avgörande faktorer för välfärdspolitikens kostnader och möjligheter till
finansiering. Samtidigt menar vi att dessa processer varken är ödes-
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bestämda eller nödvändigtvis leder till en kapplöpning mot botten
med sänkta ambitioner och låga skatter. Ny forskning pekar på att
högre välfärdsutgifter under vissa omständigheter kan öka ett lands
konkurrenskraft. Det går inte att ensidigt fokusera på skattebaser och
förändringar i deras rörlighet i ett resonemang om vilken betydelse
internationaliseringen kan tänkas ha för möjligheterna att finansiera
en ambitiös välfärdspolitik. Migrationen kan i detta sammanhang
bidra med ett välbehövligt tillskott av yngre arbetskraft, förutsatt att
integration och arbetsmarknadsdeltagande kan bli bättre.
De interna utmaningarna utgörs av problem kopplade till organisering av och innehåll i välfärdssystemen vilka i huvudsak kan sägas
vara orsakade av inhemska beslut (och avsaknad av beslut). Här pekar
vi på betydelsen av innehållet i det som välfärdssystemen ska leverera
(kvalitet, tillgänglighet, bemötande). Om välfärdssystemen inte levererar det som medborgarna förväntar sig riskerar tilliten och stödet
för välfärdssystemen specifikt men även till politiken i stort att urholkas. Både det faktiska innehållet och tilliten till systemen är viktiga
för att kunna upprätthålla en välfungerande välfärdsstat.
Brister i välfärdssystemens innehåll kan bero på resursbrist i
relation till givet uppdrag, men även på hur verksamheterna organiseras och styrs. Den offentliga verksamheten i Sverige är ambitiös
och komplex, med en långt driven sektorsindelning som en nödvändig förutsättning för att det offentliga ska kunna arbeta effektivt.
Samtidigt riskerar en höggradig specialisering att skapa fler gränser
och bidra till kommunikationsproblem och effektivitetsförluster. På
motsvarande sätt kan ansvarsfördelningen mellan olika samhällsnivåer, nationell, regional och lokal, skapa friktion. I synnerhet när
det gäller tvärsektoriella utmaningar som jämlikhet, jämställdhet och
miljöfrågor finns det sannolikt behov av att hitta nya former för styrning, organisation och samverkan.

Mer jämlika villkor och möjligheter
Ett arbete för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation måste vara långsiktigt, systematiskt och dynamiskt i relation
till ett föränderligt samhälle, samt bedrivas på ett sätt som skapar
delägarskap bland berörda aktörer. En palett med några få väldigt
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konkreta förslag inom ett fåtal områden från Kommissionen är inte
i linje med detta resonemang.
I kapitel 4 lägger Kommissionen sina förslag för mer jämlika
villkor och möjligheter inom ramen för de åtta målområden vi föreslagit. Inom vart och ett av dessa avsnitt görs en övergripande beskrivning av läget, följt av Kommissionens överväganden vad gäller
den önskvärda inriktningen på politiken för att skapa mer jämlika
villkor och möjligheter. Denna bedömning är således mer generell
och kan ses som inspel till det löpande strategiarbete vi tidigare
föreslagit. Utifrån denna inriktning lägger vi slutligen ett antal förslag
riktade till regeringen, kommuner, landsting och regioner, respektive
övriga aktörer som arbetsmarknadens parter och det civila samhället.
Dessa förslag utgör därmed en samling åtgärder som enligt Kommissionens samlade bedömning skulle bidra till en god och mer jämlik
hälsa, men som inte nödvändigtvis är tillräckligt konkreta i den
meningen att de är möjliga att direkt genomföra.
I de följande sammanfattas den övergripande inriktningen inom
respektive målområde.
Ojämlikhet genom olika möjligheter i det tidiga livets villkor medför att barn har skilda förutsättningar att utvecklas. Under de första
levnadsåren läggs grunden för barnens fysiska, sociala, psykiska och
kognitiva förmågor. Inriktningen för att åstadkomma en god och jämlik hälsa bör därför vara att skapa, stötta och stärka en god start i livet
genom att alla barn ges grundläggande förutsättningar att utifrån sina
villkor utveckla sina förmågor. Viktiga förutsättningar för det är en
jämlik mödra- och barnahälsovård, en likvärdig förskola av hög kvalitet samt metoder och medel som sätter barnets bästa i centrum.
Kompetenser och kunskaper utvecklas genom olika former av
lärande under livets olika skeden och har ett starkt samband med
människors förutsättningar för en god hälsa. Inriktningen för att
åstadkomma en god och jämlik hälsa bör därför vara att alla ska få
möjlighet att utveckla sina kompetenser och kunskaper och tillgodogöra sig utbildning. Skolan är den arena som i detta sammanhang når alla barn och unga och har därmed en central roll i denna
målsättning. Jämlik hälsa uppnås genom god lärandemiljö i skolan
och genom att utbildningssystemet är likvärdigt. Särskilda insatser
krävs även för att tidigt motverka skolmisslyckanden bland elever
som inte klarar kunskapsmålen eller har andra svårigheter.
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Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor
roll för en god och jämlik hälsa. Inriktningen när det gäller arbete,
arbetsförhållanden och arbetsmiljö är att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att agera och
generera resurser. Nyckeln till detta är att öka sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten inte minst i grupper med en utsatt
ställning på arbetsmarknaden. För dem som redan är på arbetsmarknaden handlar det om att göra det lättare att byta arbete vid behov
och att stärka arbetsmiljöpolitiken så att arbetslivet är hållbart för alla
grupper och över hela arbetsmarknaden.
Även om inkomster och försörjningsmöjligheter i första hand stärks
genom människors egna möjligheter till sysselsättning riskerar alla att
någon gång under livets olika skeenden bli sjuka eller arbetslösa
och då förlora arbetsinkomsten. För att motverka utvecklingen
mot ett grundtrygghetsystem på socialförsäkringsområdet är det
centralt att slå vakt om inkomstbortfallsprincipen, vilken har en
sammanhållande karaktär mellan olika grupper i dessa system och
därmed bidrar till en mer jämlik hälsa. För grupper som befinner
sig i eller är på gränsen till ekonomisk utsatthet tycks hälsoproblem
vara särskilt påtagliga. Bristande ekonomiska resurser påverkar möjligheterna att förvärva sådant som är tillgängligt för andra och innebär
en lägre levnadsstandard avseende boende, mat och andra nödvändigheter. Genom att åstadkomma resursförbättringar för grupper
med knappa ekonomiska marginaler uppnås en mer jämlik hälsa.
Att ha tillgång till ett bra boende och en god närmiljö bidrar till
trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. En viktig förutsättning är
att alla har tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad.
Bostadsområden där negativa konsekvenser av boendesegregation
kan motverkas och trygghet, tillit och jämlik hälsa främjas är också
socialt hållbara. Boendemiljöer av alla slag bör ha god luftkvalitet,
tillgång till grönområden samt likvärdig tillgång till en god förskoleoch skolmiljö.
Förutsättningar för en god hälsa påverkas av människors handlingsutrymme och möjligheter till goda levnadsvanor. För att minska
hälsoskillnaderna bör människors möjligheter att etablera och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor stärkas. Inriktning för att åstadkomma detta bör ta sikte på att begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter och samtidigt öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. Hälsofrämjande och förebyg-
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gande arbete med goda levnadsvanor inom ramen för välfärdens
institutioner såsom inom skolan och inom hälso- och sjukvården är
också viktiga verktyg för att uppnå en god och jämlik hälsa.
Kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet
i samhället är viktiga faktorer för individer och gruppers hälsoutveckling. För att åstadkomma en mer jämlik hälsa bör åtgärder vidtas
för att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och
delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Ett antal förslag inom
andra målområden har bäring på människors möjligheter till kontroll,
men här läggs särskilt fokus på olika insatser för att främja ett jämlikt
demokratideltagande och deltagande i civilsamhället, stärka arbetet för
de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och annan
kränkande behandling, främja frihet från hot och våld samt främja
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Trots goda intentioner om vård på lika villkor, finns det för de
flesta diagnoser omotiverade skillnader i vårdens insatser och resultat
mellan olika sociala grupper. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård bör arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att utgå
från människors behov och möjligheter. Inriktningen för ett arbete
för en jämlik vård och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård bör
präglas av ett systematiskt jämlikhetsfokus och inriktas mot en förbättrad tillgänglighet för att motsvara olika behov. Vårdmöten bör
vara hälsofrämjande och skapa förutsättningar för jämlika insatser
och resultat. En förstärkning av hälso- och sjukvårdens förebyggande
arbete fordras för att uppnå en god och jämlik hälsa. Landstingen bör
dessutom i ökad utsträckning leda, styra och organisera sin verksamhet i syfte att ge förutsättningar för en jämlik vård. Slutligen bör
även tandvården ses som en del av hälso- och sjukvården.

Mer strategisk styrning och uppföljning
Det finns ett antal generella frågor relaterade till styrning och uppföljning vilka alla är kopplade till behovet av att skapa förutsättningar för ett främjande, förebyggande och långsiktigt arbete, vilket
vi menar skulle bidra till en god och jämlik hälsa. Vi diskuterar i
kapitel 5 fyra sådana frågor, nämligen 1) vikten av att ha medborgarnas behov och intressen i centrum, 2) vikten av ett sektorsövergripande angreppssätt där olika perspektiv hanteras och där samverkan
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och ansvarsfördelning sker effektivt, 3) en finansiering och arbetssätt
med fokus på förebyggande, långsiktighet och metodutveckling samt
4) ett kunskapsbaserat arbete med bättre uppföljning, utvärdering,
forskning och dialog.
Vi menar att alla offentliga verksamheter av betydelse för god
och jämlik hälsa bör ha medborgarnas behov och intressen i centrum, och arbeta med ett jämlikhets- och likvärdighetsperspektiv.
För att nå dit måste mer fokus läggas på de konkreta resultaten för
medborgarna som elev, patient och brukare, inte minst vad gäller likvärdighet i insatser och jämlikhet i resultat, och medborgarna bör ses
som medskapare i utformandet av offentliga tjänster.
Det långsiktiga arbete för en god och jämlik hälsa som vi ser
som nödvändigt bygger i många fall på ett sektorsövergripande arbetssätt. För att detta ska fungera krävs samverkan och samordning
mellan olika områden på nationell nivå liksom mellan nationell,
regional och lokal nivå. I synnerhet behövs sådan samordning med
andra tvärsektoriella processer och perspektiv (t.ex. Agenda 2030)
så att olika målkonflikter och perspektivträngsel inte förs vidare till
myndigheter och den regionala och lokala nivån.
Vi ser ett stort behov av finansieringsmodeller och arbetssätt som
har ett socialt investeringsperspektiv och främjar ett effektivt användande av offentliga resurser där det finns ett tydligt fokus på förebyggande arbete och långsiktighet. Mer konkret framhåller vi att de
resursfördelningsmodeller som används för fördelning av offentliga
medel på statlig, regional och kommunal nivå i högre grad bör använda ett socioekonomiskt perspektiv. Dessutom bör ett arbete med
finansiell samverkan utvecklas för effektivare användning av resurser,
i synnerhet för de människor som är i behov av flera olika slags stödinsatser. Vi pekar även på att offentlig upphandling bör kunna användas som ett medel för att främja en god och jämlik hälsa, exempelvis genom införandet av sociala klausuler.
För att stärka förutsättningarna för ett kunskapsbaserat arbete
för en god och jämlik hälsa bör kunskapen om hur politiska beslut
och olika verksamheter påverkar hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika sociala grupper stärkas. Detta kräver i sin tur bättre
kunskaper om mekanismer och processer som bidrar till ojämlikhet
i hälsa, samt bättre uppföljning och utvärdering av åtgärder som har
konsekvenser för en god och jämlik hälsa. För detta behövs en utvecklad dialog mellan olika vetenskapliga fält men framför allt mellan
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forskning, praktik och politik inom olika samhällssektorer. Till detta
krävs vissa satsningar inom forskningspolitiken, men vi ser behov
av att mer direkt stimulera dialog, forskning och utveckling kring
hur ojämlikhet i hälsa uppkommer och kan motverkas. Inte minst
krävs en mer utvecklad och sammanhållen infrastruktur för kunskapsuppbyggnad och evidensförsörjning inom hela välfärdsområdet,
särskilt vad gäller verksamheters konsekvenser för jämlik hälsa.
Mer konkret pekar vi här på behovet av att bättre kunna bedöma
om reformer och förändringar som görs inom välfärdsområdet får
den effekt de är tänkta att ha. För detta krävs en vidare insikt och
förståelse för behovet av sådana utvärderingar, bättre möjligheter
att designa, planera och organisera implementeringen av reformer på
ett sätt som skapar möjligheter för utvärdering, samt förstärkta och
förenklade möjligheter att använda befintliga registerdata för utvärdering och uppföljning. Dessutom behövs en uppbyggnad av nationella register där sådana saknas.
Vi föreslår också att ett Råd för en god och jämlik hälsa inrättas
med uppgift att främja forskning, utvärdering och en tätare dialog
mellan forskning, politik och profession. Rådet bör fungera som en
oberoende rådgivare åt regeringen i frågor om en god och jämlik
hälsa, bl.a. genom att ha en löpande dialog med berörda departement,
beställa och presentera forskningsrapporter om jämlik hälsa, samt
initiera och stödja utvärderingar av olika åtgärder och reformer i
förhållande till uppsatta mål i folkhälsopolitiken.

Slutsatser
Kommissionens utredningsarbete är härmed slutfört, men arbetet
med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa behöver fortsätta länge till. En viktig övergripande slutsats från vårt arbete är att det krävs ett envetet, tålmodigt och aldrig
avstannande arbete för att åstadkomma mer likvärdiga förutsättningar, och därmed också mer jämlika villkor och förhållanden, för
människor i olika sociala skikt och grupper. Eftersom de processer
som genererar ojämlikhet är självförstärkande, där de som har lite mer
också kommer att ha större möjligheter att få lite mer, behövs ett
pågående arbete enbart för att hålla ojämlikheten i samhället konstant.
Om klyftorna ska minskas krävs alltså ytterligare ansträngningar.
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Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö
och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper
och att dessa skillnader måste bli mindre. Om fler kan komma genom
skolsystemet med en utbildning, om fler kan försörja sig på arbete,
om fler kan ha en god arbetsmiljö så kan också fler vara friska längre.
Liv och hälsa hänger samman för såväl individer som för samhället.
Därför är det i allas intresse att bidra till att alla medborgare har
rimliga villkor och möjligheter. Kunniga, kompetenta och friska människor har lättare att få arbete och försörja sig, vilket i sin tur påverkar
hälsan positivt. Dålig hälsa påverkar å andra sidan både studieresultat
och arbetsförmåga.
För flera av dessa mer grundläggande bestämningsfaktorer till
hälsa, som kunskaper och kompetenser eller arbete och arbetsförhållanden, är det också viktigt i sig att arbeta mer med likvärdighet
och mer jämlika förutsättningar. Problem inom skolan med sviktande
kunskaper och avhopp liksom problem på arbetsmarknaden med
arbetslöshet och kompetensbrister handlar i många fall just om hur
olika slags ojämlikhet i förutsättningar och möjligheter inte har hanterats på ett framgångsrikt sätt. Ojämlikheten i hälsa kan således inte
lösas enbart genom insatser för bättre levnadsvanor eller i hälso- och
sjukvården. Men utan att arbeta med levnadsvanor och en mer jämlik
hälso- och sjukvård kommer vi heller inte att nå en jämlik hälsa.
Hur samhället ska utvecklas och om ojämlikhet i hälsa ska prioriteras är förstås ytterst politiska frågor. Här finns en grundläggande
politisk enighet kring vikten av god och jämlik hälsa men skillnader i
vilka medel som betonas, och kanske främst då i vilken utsträckning
det är individens egna hälsoval som ska stödjas eller om det är de mer
grundläggande förutsättningarna för hälsa som ska prioriteras. Vår
uppfattning är att denna åtskillnad är förlegad och måste överkommas om vi ska kunna röra oss mot en mer jämlik hälsa.
I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men vårt arbete
visar samtidigt att det finns mer att göra för att nå en mer jämlik
hälsa. Individers egna möjligheter att agera och generera resurser
måste stärkas, liksom det allmännas förmåga att bidra med resurser
under perioder i livet eller i situationer där de egna resurserna eller
handlingsutrymmet inte räcker till. Samtidigt som vi i Sverige kan
vara stolta över hur långt vi har kommit på vägen mot jämlik hälsa
finns det nu all anledning att ta nästa steg.
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Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

-

Förslaget till VA-strategi godkänns

Sammanfattning

Huvudanledningen till att tekniska nämnden startade arbetet med att ta fram en VAstrategi och en ny VA-plan är att utvecklingen på VA-området de senaste åren
kraftigt förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030, nedan kallad VA-strategin, har varit att ställa samman ett politiskt antaget
strategidokument som kan utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta med
strategiska vägval när det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin
utgår från det gällande regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av
sex huvudstrategier med underliggande riktlinjer.
Arbetet har följt den metodik Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar för VAplaneringsarbete, dvs. att man delar upp arbetet i en nulägesanalys, en strategi för hur
man ska nå sina mål samt slutligen en konkret VA-plan.
Arbetet har bedrivits skyndsamt, vilket varit nödvändigt med hänsyn till det prekära
läget när det gäller VA-försörjningen. VA-strategin har därför inte genomgått någon
formell intern remiss till berörda nämnder. För att så långt som möjligt kompensera
detta, har VA-strategin dels behandlats som informationsärende i miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, dels har arbetet förankrats i en politisk
referensgrupp. Förslaget till VA-strategi antogs av tekniska nämnden 2017-09-21.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet och den samlade bedömningen är
att dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika delområden inom vattenhantering
så starkt påverkar varandra, är det mer eller mindre nödvändigt att ha en samlad
strategi, som hanterar alla delområden. Förslaget till VA-strategi har enligt
förvaltningens bedömning stora möjligheter att fylla denna funktion.
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Tjänsteskrivelsen diskuterar också hur de tidigare uppdragen kring dagvattenstrategi
och kretsloppsstrategi ska hanteras framledes. Dessa uppdrag tillkom i ett tidigare
skede och var tänkta att ”dockas” in i gällande VA-plan.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands nu gällande VA-plan antogs av regionfullmäktige så sent som i april
2014, § 66. Verksamhetsdelen, del A, reviderades av tekniska nämnden i mars 2016, §
47.
Tekniska nämnden gav 2017-03-22, § 73, teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en
ny VA-strategi och en ny VA-plan. Samtidigt beslutades att skjuta fram alla större
investeringar i VA-verksamheten som ännu ej påbörjats till dess att VA-strategin och
VA-planen färdigställts.
Arbetet inleddes med att ta fram en nulägesbeskrivning för att ge alla berörda en och
samma bild av utgångsläget och förutsättningarna (bilaga 1). Arbetet med VAstrategin har därför utgjort det andra steget (bilaga 2). I ett tredje och avslutande steg,
som redan är inlett, tas en ny VA-plan fram, en plan som blir en ren verksamhetsplan
och hanteras av tekniska nämnden.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från teknikförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen varit representerade. Den politiska referensgruppen
har bestått av en representant vardera från samtliga partier i tekniska nämnden.
Regionstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har enligt
beslutet haft möjlighet att ha en representant från majoritet respektive opposition i
referensgruppen. Arbetet har även inkluderat ett par workshops, där tjänstemän och
den politiska referensgruppen arbetat med strategins innehåll. De förtroendevalda
som var med i arbetet var Gunnel Lindby, Lars Thomsson, Björn Dahlström,
Tommy Gardell, Per Edman, Daniel Heilborn, Bo Ekelund, Claes Nysell, Isabel
Enström samt Karl-Allan Nordblom.
VA-strategin antogs av tekniska nämnden 2017-09-21 (TN §225). Förslaget har
diskuterats som informationsärende i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18
och byggnadsnämnden 2017-09-13. Tekniska nämnden har inte remitterat strategin
internt till berörda nämnder inom Region Gotland.
Under de senaste åren har ett antal motioner med koppling till VA-området lagts
fram. 2013 motionerades bland annat kring en dagvattenstrategi, RF § 173, och en
kretsloppsstrategi för hantering av vatten och avfall, RF § 174.
Dagvattenstrategin hanterades och antogs av tekniska nämnden 2017-03-22, § 92,
och godkändes av regionstyrelsen 2017-05-30, § 114, med förbehåll kring två punkter
och förslag kring tre tillägg och ändringar inför beslut i fullmäktige.
Kretsloppsstrategin hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt fullmäktiges
beslut ska kretsloppsstrategin bland annat ”införlivas i VA-planen samt bidra till att
uppfylla intentioner på VA-området enligt översiktsplanen och Vision 2025”. För
närvarande finns ett utkast till strategidokument. När miljö- och
hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget, kan detta remitteras till övriga nämnder.
Ett förslag till hur dessa båda strategidokument ska hanteras återfinns nedan.
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Bedömning

Huvudanledningen till teknikförvaltningen uppdrag att arbeta fram en VA-strategi
och en ny VA-plan är att utvecklingen på VA-området de senaste åren kraftigt
förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.
Dels har de senaste årens minskade nederbördsmängder resulterat i en snabb
försämring av vattentillgången, framför allt på södra Gotland, vilket medfört bland
annat nyanslutningsstopp söder om en linje i höjd med Tofta.
Dels har också ny kunskap och teknik, som till exempel de helikopterburna
grundvattenundersökningarna av berggrunden, SGU:s rapport kring möjligheterna
att förbättra grundvattenbildningen, den genomförda förstudien av cirkulär
vattenresurshantering (återanvändning av renat spillvatten) samt diskussioner med
Cementa och Nordkalk kring täktvatten inneburit att det idag finns en rad nya
komponenter att beakta.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 har varit att ställa samman ett politiskt antaget strategidokument som kan utgöra
grunden för hur Region Gotland ska arbeta med strategiska vägval när det gäller
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin utgår från det gällande regionala
utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av sex huvudstrategier med
underliggande riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att arbetet med VA-strategin följt den
metodik Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar för VA-planeringsarbete,
dvs. att man delar upp arbetet i en nulägesanalys, en strategi för hur man ska nå sina
mål samt slutligen en konkret VA-plan.
Vidare har arbetet med framtagandet stämts av kontinuerligt i både en politisk
referensgrupp och en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp. Arbetet har
dessutom handletts av två externa VA-konsulter, vilket borgat för att erfarenheter
från även andra kommuners VA-planering förts in i arbetet.
Arbetet har bedrivits skyndsamt, vilket varit nödvändigt med hänsyn till det prekära
läget när det gäller VA-försörjningen. Som redan nämnts, har VA-strategin inte
genomgått någon formell intern remiss, vilket är en brist. För att så långt som möjligt
kompensera detta, har VA-strategin dels behandlats som informationsärende i miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, dels har arbetet förankrats i en
politisk referensgrupp.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände informationen och framhöll vid sin
behandling av ärendet följande:
-

[Det är viktigt att] hålla isär de olika rollerna som finns inom Regionen. Det
ska vara tydligt vilken enhet/förvaltning som har ansvar för vad i planen.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan göra andra bedömningar utifrån
nytillkommande situationer, som gör att andra prioriteringar kan komma att
göras än de som finns i planen eller strategin.

-

Inför arbetet med VA-planen är det viktigt att hela VA-systemet på Gotland
omfattas. D.v.s. även VA-struktur i områden som inte berörs av regional VAförsörjning (regionala verksamhetsområden för vatten och avlopp).
Långsiktig och robust VA-försörjning över hela Gotland är en förutsättning
för tillväxt och miljösäkerhet. Region Gotland ska här vara en tydlig aktör.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påtala att VA-planen särskilt bör se på
risker med att använda inlandsrecipienter som mottagare av renat
avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är medveten om att renat
avloppsvatten kan vara en resurs för grundvattenbildning, bevattning etc.
Detta får dock inte ske på bekostnad av risk att förorena det redan såbara
grundvattnet på Gotland.

Byggnadsnämnden godkände informationen.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetsgruppen för VA-strategin. Den
samlade bedömningen är att dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika
delområden inom vattenhantering så starkt påverkar varandra, är det mer eller
mindre nödvändigt att ha en samlad strategi, som hanterar alla delområden. Förslaget
till VA-strategi har enligt förvaltningens bedömning stora möjligheter att fylla denna
funktion.
Den av tekniska nämnden och regionstyrelsen tidigare antagna dagvattenstrategins
centrala strategier är till stora delar införlivade i VA-strategin. Behovet av att politiskt
anta dagvattenstrategin i fullmäktige har därmed minskad, men eftersom arbetet
tillkom efter en motion, måste slutresultatet också redovisas för fullmäktige.
Dagvattenstrategin innehåller också delar som kommer att införlivas i den
kommande VA-planen, medan andra delar kommer omvandlas att utgöra en
handbok med praktiska exempel.
Kretsloppsstrategin är ännu ej antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hänsyn
till det kommande innehållet i kretsloppsstrategin har ändå tagits under utarbetandet
av VA-strategin och kommer också att tas under det fortsatta arbetet med den nya
VA-planen. Hur kretsloppsstrategin ska hanteras efter ett antagande får bestämmas i
ett senare skede. Det är möjligt att centrala, strategiska delar kan införlivas i VAstrategin vid en revidering av denna.
Regionstyrelseförvaltningen vill avslutningsvis lyfta fram frågan kring ekonomiska
konsekvenser. En av de sex övergripande strategierna i VA-strategin går ut på att
Region Gotland ska fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut på VA-området.
Strategin återges här i sin helhet med sina tre riktlinjer.
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta uppnås som står i proportion till de
ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och genomtänkt
finansiering är grundförutsättningar för att öka möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar
samhällsutveckling.
-

Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar nödvändiga ekonomiska och
personella resurser för investering, drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande
verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.

-

Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som en del av beslutsunderlaget
när behov finns.

-

VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande
behov av investering, drift och underhåll.
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Beslutsunderlag

−
−
−
−
−
−

VA-strategi, TN § 73, 2017-03-22.
Förslag till VA-strategi, teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2017/645.
VA-strategi, TN 2017-09-20, §225.
VA-planering. En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning.
Arbetshandling, TN 2017-09-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Arbetshandling, TN 201709-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2017/931

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN reg
MHN reg
BN reg

Bilagor
VA-planering. En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning. Arbetshandling, TN 201709-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Arbetshandling, TN 2017-09-20.
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VA-planering
En kort summering av nuläget
för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten för
dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till något
av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen igen.
Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön. Vad som krävs för att
bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett
sätt som inte påverkar människor och miljön negativt är
inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar
också förutsättningarna för både dricksvattenförsörjning och
hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen handlat
om att i rörledningar föra bort dag- och dränvatten från
bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och insikt om
dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags att tänka
om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland
krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe,
vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten behöver kombineras med mod att prova något nytt.
Att skapa teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet
och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att
möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där hänsyn
tas till alla nu kända och relevanta parametrar samt till
prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis.
Detta dokument är en kortfattad beskrivning av nuläget.
Därefter följer arbete med strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma
och vi dricker, använder i matlagning för disk, tvätt
och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier
kommer alla årstider att bli varmare än idag. Mindre snö och
mer regn kommer att leda till snabbare avrinning av nederbörd
och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder
till längre perioder med växtlighet, vilket resulterar i minskad
grundvattenbildning och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns är
sårbara. Många små grundvattenförekomster finns, med det
finns problem med både mängd och kvalitet hos grundvattnet
på flera håll. De tunna jordlagren och det sprickiga kalkberget
innebär hög sårbarhet även för grundvattnet. Under de senaste
åren har nederbörden varit låg och mycket av den nederbörd
som har kommit har runnit av snabbt från markytan, vilket
minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även av markavvattning som innebär att vatten leds bort
och därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning och
kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera andra
intressen och samexistens med dessa intressen är eftertraktad.
Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser
negativt, och acceptansen för de restriktioner som införs inom
vattenskyddsområden för att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under grundvattenytan påverkar också både
kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta
fram en Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla
och hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning och
vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen har drivit flera
kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte
att minska vattenförbrukningen. Kampanjerna anses mycket
lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik
rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att
förbättra informationen kopplad till projekt som genomförs på
Gotland så att invånarna känner till vad som sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven
kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning. Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS 2001:30).
Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten
från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25 allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera av vattentäkterna
ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av vattentäkterna har
vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning,
vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.
Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget
från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla ledningsnätet och
även utbyggnad av nya ledningar för att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade lägenheterna.
Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och
Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna
i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av
att leverera dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland,
men de naturliga förutsättningarna och omgivande faktorer
ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela
ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och
grundvatten) på ön används saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos. Användandet av Östersjöns vatten
innebär att enorma mängder råvatten finns tillgängligt och
det kan anses vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med privata
aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten som råvatten
till dricksvattenförsörjning.

Enskild dricksvattenförsörjning

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Generellt är kunskapen god om
vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Många enskilda vattentäkter (ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet,
med bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.
Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning ställer
kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig
försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn ska kunna visas för att få bygglov.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns ”Större
enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor och har tillsyn från
Miljöenheten. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter, som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på
sina platser konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten, med
behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än idag för att
undvika att problem uppkommer. Det sker ett stort inläckage
i spillvattenledningarna av vatten från omgivande mark och
dagvattensystem. Detta vatten kallas ovidkommande vatten
och medför på vissa håll en mångfaldig ökning av det totala
vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska mängden ovidkommande
vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse av det
gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa spillvattenhanteringen för de flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra områden.
Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens
reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands avloppsre-

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

ningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt
sommartid. Mycket arbete pågår för att stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket
i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra linan). Traditionellt finns på Gotland en
nyfikenhet och vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök
att skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för att
förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den berörs
bland annat slamhantering. Slamhanteringen från Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen kommer
från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den
höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på Gotland.
Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt
miljöbalken. Det beror till stor del på den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte används alls under stora delar
av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet
Klart vatten med syftet att öka takten i förbättring av enskilda
avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs därför andra
typer av enskilda anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande. Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar,
näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
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Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller
inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden
med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot
utsläpp från vattentoalett.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande tillsynsplan. Regionen upplever
ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar
och detta behöver tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöenhet. En enskild anläggning för spillvatten kan förekomma
för en enstaka fastighet eller en samfällighet med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara ansluten
till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar
finns och kommunikationen med dessa fungerar bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett
kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att vatten
leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis, i rörledningar
till närmsta recipient eller reningsverk. Denna dagvattenhantering medför hög belastning på ledningsnätet vid skyfall eller
snösmältning med risk för skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i
gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på
spillvattennätet och i reningsverken. Detta oönskade tillskott
i ledningsnätet kallas ovidkommande vatten och kan orsaka
att ledningarna blir överfulla så att orenat vatten släpps ut i
omgivande mark och vatten vid så kallade bräddningspunkter
på ledningsnätet. På vissa håll medför inläckande dagvatten
en mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med
att minska mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens
status är svårt att bedöma. Vattenråden och deras kunskap om
förekomsterna kan sannolikt nyttjas bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som en del i
bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön
på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken för översvämningar.
Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker för översvämning till följd av skyfall
har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och
i lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser
och denna ska ligga som underlag vid planering och prövning av
verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som innehåller
information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess oklarheterna
bottnar i bristande lagstöd, bland annat kopplat till reglering
av dagvattenhanteringen i fysisk planering, men praktiskt
handlar frågorna om ansvar för drift och underhåll. Samtliga
berörda i dagvattenfrågan både internt på regionen och externt
behöver engageras för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag till
dagvattenstrategi.”
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VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen. Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder och omvandling av fritidshus
till permanentbostadshus längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
en begränsande faktor för den exploatering som planeras på
Gotland. Att säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och
påbörjade detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är
prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön. Ur VA-synpunkt
påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att utbyggda ledningar inte används optimalt och att det tar lång
tid från investering till dessa avgifter kommit in. Det har även
förekommit att utbyggnad skett på grund av tryck från boende
istället för i områden där behovet är som störst med hänsyn till
människors hälsa eller miljön.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030

VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland. Arbete
krävs för att säkerställa tillgången på vatten för dricksvatten–
ändamål. När dricksvattnet använts till något av våra behov
skickar vi efter rening tillbaka det till naturen igen. Kunskapen
ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt för människors
hälsa eller miljön. Vad som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett sätt som inte påverkar
människor och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar också förutsättningarna för
både dricksvattenförsörjning och hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och dräneringsvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och
insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags
att tänka om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på
Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt
ställe, vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten
behöver kombineras med mod att pröva något nytt. Att skapa
teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten, där hänsyn tas
till alla nu kända och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis. Detta dokument innehåller en vision för VA-försörjningen år 2030 och
strategi för att nå denna vision. Tidigare har en beskrivning
av nuläget sammanställts. VA-strategins ambitioner avspeglas
i VA-planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision)

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på målet för investeringar och arbete

Fastställande och
implementering
En politiskt beslutad vision och strategi i enighet
med Region Gotlands utvecklingsmål blir en grund
för det dagliga arbetet.

Koppling till regionalt utvecklingsprogram
Region Gotlands utvecklingsprogram, Vision 2025, är grunden
för hur hela Gotland ska utvecklas. VA-strategin har arbetats
fram utifrån denna och framför allt mål och strategier kopplade
till: ”Rent vatten och en levande Östersjö”. VA-strategin blir ett
tydliggörande för hur dessa mål och strategier ska verkställas i
det dagliga VA-arbetet.

Fastställande
VA-strategin hanteras och beslutas av regionfullmäktige.

Revidering och översyn
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för
att de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete med
VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom VA-planens
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för den reviderade VA-strategin. Översyn och revidering
av VA-strategi för Region Gotland sker lämpligen i början av
varje mandatperiod.

Ansvar
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
fördelar sig mellan flera olika nämnder, enheter, myndigheter
och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.
VA-huvudmannen, tekniska nämnden har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-kollektivet, dvs till abonnenter inom
verksamhetsområdet samt till abonnenter utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också
ett ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med
hänsyn till miljö och hälsa enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av
anslutna abonnenter genom VA-taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av den
enskilda spillvattenhanteringen, med stöd av Miljöbalken.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen och tillsyn enligt Livsmedelsförordningen då det
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller
10 m³, alternativt kommersiell användning). Tillsynsarbetet
finansieras med tillsynsavgifter.
Byggnadsnämnden ansvarar för att vid planläggning och i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat
förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också
för att säkerställa att vattenförsörjningen tillgodoser det behov
som finns. Detta gäller under förutsättning att fastigheten inte
ligger inom ett område där §6 Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster är tillämplig.
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VISION för VA-försörjning
2030
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten
hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens
gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och människor utgör
grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.

S1. Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän
Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
och dagvatten benämns VA-försörjning. VA-försörjningen kan
vara allmän eller enskild. Allmän VA-försörjning ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen. Enskild VA-försörjning ordnas av den enskilde fastighetsägaren. Flera fastighetsägare kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning för
att tillsammans ordna den enskilda VA-försörjningen.
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten ska vara klassade med hänsyn till
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet
att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också
beakta samhällets utveckling samt möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen
ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen och var
VA-försörjningen ordnas genom enskilda VAanläggningar.

Strategier
Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

S1 -

Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.

S2 -

Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten.

S3 -

Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.

S4 -

Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om 		
Gotands vattenresurser.

S5 -

Region Gotland ska fatta långsiktigt 		
ekonomsikt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

S6 -

Region Gotland ska ha god 			
kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Underliggande punkter tydliggör strategiernas innebörd.
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3. Där VA-försörjningen ordnas via enskilda VA-anläggningar ska
Region Gotland tydligt kommunicera till fastighetsägaren vad det
enskilda ansvaret innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
VA-försörjningen.
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den
enskilda VA-försörjningen via gemensamhetsanläggningar.
5. Inför planbesked och förhandsbesked ska det vara klarlagt om
VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.

S2. Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten
En robust försörjning av dricksvatten fungerar tillfredsställande vid
olika händelser och skapar trygghet för människor. De naturliga
förutsättningarna på Gotland innebär att tillgången på sötvatten
är begränsad och att många vattentäkter är sårbara. Ett proaktivt
arbete krävs för att värna naturens förutsättningar för att försörja
nuvarande och kommande generationer med dricksvatten.
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten
prioriteras.
7. Allmänna vattentäkter och stora enskilda vattentäkter ska ha
ett fullgott vattenskydd som bevarar vattnets kvalitet och kvantitet,
även om uttag inte sker idag.
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten som råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten
användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt
värderas som komplement för att förstärka tillgången på vatten.

S3. Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda recipienterna
Redan idag är försörjningen av dricksvatten påverkad av variationer i tillgång på vatten. Omhändertagandet av spillvatten
och dagvatten måste ske på ett sätt som förbättrar eller bibehåller kvaliteten och kvantitet i recipienterna, de vatten som
tar emot renat spillvatten och dagvatten. Ett förändrat klimat
påkallar ett än större behov av hänsyn till naturens förutsättningar, både i allmän och enskild VA-försörjning.
9. Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland
säkerställa att VA-försörjningen kan fungera tillfredsställande vid
alla tänkbara väderscenarier och i takt med att klimatet förändras.
10. Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen
bibehålls vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med att
klimatet förändras.
11. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
12. Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i
parker och grönområden.
15. Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
16. Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar
vid miljöolyckor begränsas.
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller
utsläpp till recipient.
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S4. Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser

S6. Region Gotland ska ha god
kommunikation om dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

De naturliga förutsättningarna på Gotland kräver att alla på ön är
varsamma med det sötvatten som finns och söker bästa lösningen
för att minska negativ påverkan från människors verksamhet och
gynna grundvattenbildning. Återanvändning av och hushållning
med vatten minskar risken att naturens gränser överskrids. Tillvaratagande och ändamålsenlig utveckling av tekniska försörjningsystem skapar energieffektivitet. Människors innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för Gotlands VA försörjning.
Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för att värna vattenresurserna
och är en viktig samarbetspartner för Region Gotland.

En god kommunikation upplevs som givande av både mottagande och givande part. Dialogprocesser är en viktig pusselbit för
att erhålla respektive målgrupps (invånarna, näringslivet, besökare) engagemang, förståelse och stöd och utveckla VA-försörjningen på Gotland på bästa sätt för öns boende, besökare och
verksamhetsutövare.

18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska
eftersträvas.
19. Vatten ska i största möjliga mån behållas på ön och inte avledas
till havet.
20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till
en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
21. Avledning och omhändertagande av dag- och dräneringsvatten
ska ske med hänsyn till naturens vattenbalans.
22. Tillskottsvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar ska
minimeras.

S5. Region Gotland ska fatta ekonomiskt
långsiktigt hållbara beslut
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta
uppnås som står i proportion till de ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och
genomtänkt finansiering är grundförutsättningar för att öka
möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar samhällsutveckling.
23. Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för investering,
drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
24. Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som
en del av beslutsunderlaget när behov finns.
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov av investering, drift och underhåll.

6 | Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28

26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation, internt och
externt, kring frågor som rör VA-försörjningen.
27. Region Gotland ska verka för ökad medvetenhet hos boende,
besökare och verksamhetsutövare i frågor och problematik som rör
VA-försörjningen.

Ordlista
Allmän VA-försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar
som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Allmänna vattentäkter är de täkter som den kommunala huvudmannen använder för vattenförsörjning till den allmänna VA-försörjningen.
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från
detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten är vatten som bortleds från fastighet eller
markyta.
Enskild VA-försörjning sker genom en anläggning eller annan
anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen
inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar
som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av
avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det
allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. På Gotland är
Region Gotland huvudman för den allmänna VA-anläggningen.
Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas
så att de material som används och de resurser som uppkommer
är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning
eftersträvas.
Recipient är en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta
dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.
Råvatten är det vatten som tas från naturen.
Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys är en metodik för
beslutfattande som tar ekonomiska och sociala faktorer i beaktande
såväl som tekniska.
Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar
kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många
olika nyttigheter som vård, skola och omsorg, men också politisk
ledning, administration, myndighetsutövning, samhällsplanering,
gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och
tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Stora enskilda vattentäkter är vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som försörjer fler
än 50 personer. Alternativt tillhandahålls eller används som en del
av kommersiell eller offentlig verksamhet.
Sötvatten är vatten i naturen med så låg salthalt att man kan dricka
det.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten,
anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden
spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller
bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning
ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.
VA-försörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse med
vatten och avlopp.
VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter
utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är
inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader
som är nödvändiga för VA-verksamheten.
VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består
av anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip
lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa
möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns
kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %)
avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens
verksamhetsområden.
Vattenförsörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse
med vatten.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman
för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 225

VA-strategi

TN 2017/645
TN AU § 170

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på
Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Tjänsteskrivelse 2017-08-28

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/645
28 augusti 2017

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer
inriktningen för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och
dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.

Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
1 (2)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645

identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1002
6 november 2017

Anna Adler

Regionstyrelsen

Förstudie för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg
samt del av Vädursgatan i Visby, Region Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

godkänna förslag inklusive tillägg till förstudie (startpromemoria) för
samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan i
Visby, Region Gotland.

•

kriterier för markanvisningar föreslås av regionstyrelseförvaltningen och
beslutas av regionstyrelsen. Genomförandet av markanvisingar hanteras av
projektgrupp som bemannas senare i det övergripande projektet för Visborg

•

ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan/detaljplaner för
området i enlighet med strukturplanens intentioner

•

ge i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen utifrån beslutade medel att via
exploateringsgruppen omgående bemanna en projektgrupp med ansvar för
exploateringsfrågor (infrastrukturfrågor för vägar, va, dagvatten och
planeringsfrågor) som berör hela Visborgsområdet.

•

området Äppellunden hanteras som ett eget ärende med separat detaljplan

•

ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och inom ramen för strukturplanen, beakta
möjligheter till förtätning av området t ex genom mindre markanvisningar
samt att hitta nya innovativa parkeringslösningar.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har 2016-11-01 gett samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie i syfte att påbörja en
planläggning av mark för utbyggnad av bostäder inom Visborg. Målsättningen är att
identifiera mark för minst två års bostadsproduktion i Visby.
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 281, att ge Gotlandshem en generell
markanvisning inom Norra Visborg och Stenvalvet, som äger en fastighet inom
utredningsområdet, har ansökt om planläggning för att skapa möjligheter att utveckla
fastigheten för olika verksamheter.
Nuvarande byggtakt har inte varit så hög på Gotland sedan 1980-talet och i nuläget
är huvuddelen av den detaljplanelagda marken som region Gotland äger anvisad för
bostadsbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att det
behövs planlagd mark för i genomsnitt 300 bostäder per år inom de kommande 3-5
1 (4)
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åren. Enligt ägardirektivet för AB Gotlandshem ska företaget producera ca 400
hyresrätter fram t o m år 2020. I övrigt finns god efterfrågan av mark för
bostadsrättsproduktion och villor i Visby. Förstudien ser att det ur flera perspektiv är
eftersträvansvärt med en blandad upplåtelseform.
Förstudien redovisar inte endast förutsättningarna för möjligheterna att bebygga
Visborgsområdet med bostäder mm utan är även utgångspunkten för starten av
utbyggnaden av hela Visborgsområdet. Ett större antal arbetsplatser finns redan
inom området och det som saknas är bostäder. Avstampet och utgångspunkten för
utbyggnaden är den av regionfullmäktige antagna Strukturplan Visborg.
Dialog har skett med såväl företrädare för Stenvalvet som Gotlandshem för att
klargöra förutsättningarna för en utveckling av norra delen av Visborg. De har även
getts möjligheter att delta vid upprättandet av det framtagna strukturförslaget för
området och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med utformningen av
området. Det har inte framkommit något i inkomna internremissvar som tyder på att
det finns några egentliga hinder för utveckling av området. Förvaltningarna gör
därför utifrån dialogen och inkomna remissvar bedömningen att det finns
förutsättningar för att genomföra en utveckling av området och ställer sig därför
också positiv till Stenvalvets planansökan. Det sistnämnda ställer dock krav på att
samordning sker med regionen, såväl mark- som infrastrukturmässigt, för att kunna
uppnå avsedd utveckling för området. Genomförandet måste dock ske utifrån en
helhetssyn för Visborgsområdet. Området får inte planeras som en egen del utan
måste sättas in i sitt sammanhang och utgöra en del av hela Visborg.
De ekonomiska förutsättningarna finns, men dessa måste sättas in i ett
exploateringsperspektiv, vilket innebär att det initialt kommer att bli ”ekonomiskt
framtungt”, det vill säga att utgifterna balanseras först när alla byggrätter är sålda.
Något större netto som ska bidra till att täcka infrastrukturella utgifter i andra delar
uppkommer inte, bland annat på grund av att infrastrukturen måste få en större
omfattning än bara för det berörda exploateringsområdet. Dessutom måste vissa
övergripande utredningar göras som avser större områden av Visborgsområdet än
det område som förstudien avser.
Området blir den första etappen med bostäder och nybyggnation inom Visborg. Det
är angeläget att starten av utvecklingen av området följer Strukturplan Visborgs
intentioner som helhet, så att kommande utbyggnader hela tiden förhåller sig till att
de är en del av ett större sammanhang. Ett förslag till indelning av området har tagits
fram vilken redovisas nedan. Det föreslås att arbetet inriktas på att inleda med en
genomsam detaljplan för att senare möjliggöra en uppdelning i flera detaljplaner där
några kan gå snabbare fram.
Bedömning

Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande förstudie för Visborg,
med de tillägg som anges i denna skrivelse, avser regionstyrelseförvaltningen att
upprätta projektdirektiv för samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett
genomförande. Förvaltningen bedömer att ett samhällsbyggnadsprojekt av denna
omfattning kräver att tillkommande personella resurser rekryteras inom följande
kompetensområden:

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1002

-

projektledare

-

va-utvecklare

-

dagvattenutredare

-

va-projektör

-

landskapsarkitekter

-

trafikplanerare

-

markingenjörer

-

planarkitekter

-

miljöingenjör

-

byggprojektledare

För optimering bör samordning av resurser göras mellan de tre stora projekten
Visborg, Visby inre hamnen och Östercentrum, vissa av de personella resurserna kan
sannolikt delas av projekten. Resursbehovet för den närmaste budgetperioden kan
finansieras inom ramen för befintlig exploateringsbudget och tilldelningen av resurser
för framdrift av projekt (inklusive personal) kommer att hanteras inom ramen för
kommande projektdirektiv. I takt med att arbetet fortskrider och mer detaljerade
underlag och kalkyler tas fram, avser regionstyrelseförvaltningen att inför kommande
budgetarbete komplettera exploateringsbudgeten i aktuella punkter.
Regionstyrelseförvaltningen vill också understryka vikten av att tekniska nämndens
budgetram för drift av gator, parker, dagvatten mm, utökas i takt med ett utökat
ansvar för verksamhetsområden som ett resultat av genomförda
samhällsbyggnadsprojekt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att bilagd förstudie är väl genomarbetad och ger en
god grund för att starta upp samhällsbyggnadsprojekt för Visborgs norra del och att
den därmed bör godkännas med nedan angivna tillägg och reservationer:
-

Inom ramen för den fastlagda strukturplanen ska möjligheterna till förtätning
av området beaktas, vilket kan ske genom t ex mindre markansvisningar. Nya,
innovativa parkeringslösningar ska också eftersträvas.

-

Den i förstudien angivna tidplanen är preliminär och kommer sannolikt att
behöva justeras.

-

Utifrån vad kommande utredningar, som i enlighet med förstudien ska
genomföras, ger för resultat kan förstudiens innehåll, tidplan, ansvar och
roller komma att justeras utifrån detta.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår vidare att ansvaret för kriterier för
markanvisningar samt genomförandet av desamma hanteras av
regionstyrelseförvaltningen.
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Ärendenr
Handlingstyp Start-PM
Datum 28 juli 2017

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra
Visborg samt del av Vädursgatan i Visby, Region Gotland
Sammanfattning
Nuvarande byggtakt har inte varit så hög på Gotland sedan 1980-talet och all nuvarande regionalt ägd detaljplanelagd mark är därför anvisad för bostadsbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det behövs planlagd mark
för i genomsnitt 300 bostäder per år inom de kommande 3-5 åren. Enligt ägardirektivet för Gotlandshem AB ska företaget producera ca 400 hyresrätter fram
t o m 2020. I övrigt finns efterfråga av mark för bostadsrättsproduktion och villor i
Visby. Förvaltningarna ser ur flera perspektiv att blandad upplåtelseform är
eftersträvansvärd varför det avspeglas i den här Start-PM.
Den här Start-PM ska inte endast redovisa förutsättningarna för möjligheterna för
att bebygga Visborgsområdet med bostäder mm utan blir även utgångspunkten för
starten av utbyggnaden av hela Visborgsområdet. Ett större antal arbetsplatser
finns redan inom området. Det som saknas är bostäder. Avstampet och utgångspunkten för utbyggnaden kommer att vara den av regionfullmäktige antagna
Strukturplan Visborg.
Dialog har skett med såväl företrädare för Stenvalvet som Gotlandshem för att
klargöra förutsättningarna för en utveckling av norra delen av Visborg. De har
även getts möjligheter att delta vid upprättandet av det framtagna strukturförslaget för området och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med utformningen av området. Det har inte framkommit något i inkomna internremissvar som
tyder på att det finns några egentliga hinder för utveckling av området.
Förvaltningarna gör därför utifrån dialogen och inkomna remissvar bedömningen
att det finns förutsättningar för att genomföra en utveckling av området och ställer
sig därför också positiv till Stenvalvets planansökan. Det sistnämnda ställer dock
krav på att samordning sker med regionen, såväl mark- som infrastrukturmässigt,
för att kunna uppnå avsedd utveckling för området. Genomförandet måste dock
ske utifrån en helhetssyn för Visborgsområdet. Området får inte planeras som en
egen del utan måste sättas in i sitt sammanhang och utgöra en del av hela
Visborg.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post sbf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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De ekonomiska förutsättningarna finns men de måste sättas in i ett exploateringsperspektiv, d v s att det kommer att bli ”ekonomiskt framtungt” initialt, d.v.s.
utgifterna balanseras först när all byggrätt är såld. Något ”större netto” som ska
bidra till att täcka infrastrukturella utgifter i andra delar uppkommer inte bl. a
p.g.a. att infrastrukturen måste få en större omfattning än bara för det berörda
exploateringsområdet. Dessutom måste vissa övergripande utredningar göras som
avser större områden av Visborgsområdet än det område som Start-PM avser.
Syfte och mål
Denna Start-PM syftar bl. a till att utreda och redovisa förutsättningarna för
planläggning för bebyggelseutveckling inom Visborgsområdet och att ge
Stenvalvet planbesked utifrån inlämnad planansökan. Utgångspunkten är att
kommande exploatering ska ske i enlighet med förutsättningarna i den av regionfullmäktige antagna strukturplanen för området, Strukturplan Visborg. Uppdraget
omfattar ett område som ungefärligt motsvarar det som i strukturplanen definieras som norra delen av utbyggnadsområdet för de första tio åren men även området benämnt Äppellunden, beläget vid Stenkumlaväg.
Under utredningen ska dialog ha skett med Gotlandshem och Stenvalvet för att
involvera dem i det strukturarbete som ska ske under utredningen och i den
kommande processen, inkluderande samordningsformer, för att underlätta
kommande genomförande.
Området indelas i olika delar varav en del omfattar Stenvalvets fastighet och en
eller flera delar anvisas till Gotlandshem AB. Den återstående marken inom området planeras för markanvisning enligt gällande riktlinjer.
Bakgrund
Ledningskontoret har, 2016-11-01, gett samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en startpromemoria som syftar till att inleda
en planläggning av mark för utbyggnad av bostäder inom Visborg. Målsättningen är
att identifiera mark för minst två års bostadsproduktion i Visby, med byggstart
årsskiftet 2019. Även Äppellunden ska utredas. Se bilaga.
Regionstyrelsen har 2016-11-24, § 281, beslutat att ge GotlandsHem en generell
markanvisning inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter.
Stenvalvet som äger fastigheten inom utredningsområdet har ansökt om planläggning
för att skapa möjligheter för att utveckla sin fastighet för olika verksamheter.
Avgränsning/områdets läge
Området omfattar en yta i den norra delen av Visborg, en del ligger nordväst om
Vädursgatan och resterande mark ligger norr om Kung Oscars väg och nordväst om
Visborgsallén. Avgränsningen är anpassad efter ”Strukturplan Visborg”. Marken ägs i
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huvudsak av Region Gotland men inkluderar även Visborg 1:16 med anledning av
inlämnad ansökan om planbesked 2017-01-25, dnr BN 2017/210.
Området blir den första etappen med bostäder och nybyggnation inom Visborg. Det
är angeläget att starten av utvecklingen av området följer Strukturplan Visborgs
intentioner som helhet så att kommande utbyggnader hela tiden förhåller sig till att
de är en del av en större helhet.

Preliminär bebyggelseavgränsning

Gällande planer
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 – Hela Visby, antagen av KF 2009-1214, §172. Aktuellt område är redovisat som ett omvandlingsområde med inriktning
mot bostäder och blandad användning.

Strukturplan Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, § 61. Strukturplanen utgör en
precisering av ”Hela Visby” och har ett tioårsperspektiv. Området föreslås bebyggas
med bostäder (flerbostadshus och stadsradhus) samt verksamheter, kontor, park och
förskola. I strukturplanen lyfts särskilt hållbarhetsfrågor som bevarande av och god
tillgång till attraktiva grönområden, en genomtänkt dagvattenhantering samt hållbart
resande. Se bilaga.
Angränsande detaljplaner. Aktuellt område är inte detaljplanelagt. Området öster om
Visborgsallén är planlagt för bl a kontor, restaurang/konferens mm.
Planeringsförutsättningar
Stadsbyggnad
En konsult har anlitats för att ta fram en analys av bebyggelsestrukturen som
underlag för kommande detaljplaner (Ahlqvist & Almqvist enligt ramavtal). Med
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utgångspunkt från ”Strukturplan Visborg” har man tagit fram ett förfinat förslag på
kvarters- och gatustruktur (inkl gc) samt tillhörande volymstudier, redovisade
hustypologier och enklare gestaltningskoncept. Både kommunal och privat mark
omfattas av förslaget. Uppdraget har redovisats i mitten av maj 2017. Strukturförslaget redovisar ca 480 bostäder, ca 13 000 kvm lokaler. Se bilaga. Under
kommande planprocesser kommer gestaltningsfrågorna att hanteras och exploateringsgraden slås fast. Bedömningen är att förslaget har en hög exploateringsgrad.
Inom Norra Visborg ska ny bebyggelse planeras utifrån befintlig topografi och
naturmark. Bebyggelsen intill Donners hage ska uppfattas som en del av parkmiljön.
Intill Donners hage ska byggnadshöjden vara måttlig och underordna sig tallarnas
skala, närmare Färjeleden kan byggnaderna vara något högre. En framtida anslutning
till Stenkumlaväg ska förberedas i bebyggelse- och infrastruktur. Silningsprincipen ska
tillämpas vilket innebär ett tydligt, öppet och förgrenat gatunät med god
framkomlighet med tonvikt på hållbart resande.

Idéskiss situationsplan

Vid Vädursgatan ska ny bebyggelse inordna sig i befintlig rutnätsstruktur med en
placering längs gatan, entréer ska orienteras mot gatan. Möjligheter till verksamheter
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ska ges i bottenvåningarna mot Vädursgatan. Byggnadshöjden ska även här vara
måttlig och underordna sig tallarnas skala.
Utifrån analysen av bebyggelsestrukturen finns ett förslag till indelning av området i
olika detaljplaner. Med fördel hanteras hela området i en detaljplan fram t o m
samråd för att studera och fastlägga den övergripande strukturen (gc-vägar, gator,
dagvatten etc).

Idéskiss indelning i detaljplan

Efter samrådet kan området delas in i olika detaljplaner beroende på beslut om
direktanvisning eller markanvisningstävlingar. Stenvalvets fastighet Visborg 1:16
kommer att behöva justeras något för att passa in i framtida struktur, se idéskiss
nedan.
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Idéskiss ny fastighetsgräns

Äppellunden, norr om Färjeleden, kommer sannolikt inte att få någon direkt fysisk
koppling till Norra Visborg inom de närmaste tio åren. Vid en exploatering av detta
område bör därför de generella principerna för förtätning som beskrivs i föp Hela
Visby tillämpas och området ses som en komplettering och förtätning av Visborgsstaden. Äppellunden föreslås därför hanteras som ett eget projekt. Området är
relativt komplext och har därför begränsade utbyggnadsmöjligheter med anledning av
närheten till Färjeleden och att mark ska reserveras för en framtida sammankoppling
mellan Stenkumlaväg och Vädursgatan. Även förutsättningarna för en gång- och
cykelbro ska beaktas och utredas vidare.
Gator, gc-vägar, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, parkering
Gatustrukturen planeras och anläggs utifrån det upprättade strukturförslaget.
Dess struktur fastställs i det kommande detaljplanearbetet. Silningsprincipen,
d.v.s undvika återvändsgator, ska eftersträvas. Eftersom området utgör en del av
en större helhet fordras att framför allt gc-vägar anläggs längs Kungs Oscars väg
till Toftavägen men också från området längs den gamla järnvägsbanken anläggs
till cirkulationsplatsen Toftavägen/Färjeleden. Däremot kommer inte den planerade förlängningen av Vädursgatan genom skogspartiet vid Donnershage att anläggas, men väl planeras för ett genomförande. Planering och anläggandet av
förlängningen av Vädursgatan från skogspartiet mot Färjeleden kommer att ske
men i första hand anläggas som en lokalgata, d v s inte som huvudgata i det här
skedet. Berörd del av Vädursgatan samt Kungs Oscars väg förses med nytt
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toppskikt av asfalt. Den planerade gatustandarden följer den som anges i
Strukturplan Visborg.
Trafiksäkerheten ska utgå från gång- och cykeltrafikanterna. Det innebär upphöjda övergångar anläggs där gc-vägar korsar gatunätet, med tillhörande hastighetssänkning. Tillgängligheten ska vara god och gc-vägar prioriteras så att
restidskvoten mellan cykel och bil bör bli mindre än 1,5 till större målpunkter.
Målbilden är att cykeln ska bli det naturliga valet att ta sig fram i området vilket
även är en förutsättning för att öka cykeltrafiken, vilket gynnar såväl miljö som
människors hälsa och i dess förlängning regionens ekonomi.
Exakta lägen för gator, GC-vägar mm behöver fastställas genom förprojektering i
ett tidigt skede. Förprojekteringen bör även samordnas med förprojekteringen av
utbyggnaden av vatten- och avlopp samt dagvattenhanteringen för området men
även för att säkerställa nödvändiga plushöjder för gator och VA. Dessa är även
nödvändiga för säkerställa utgångspunkterna för den kommande bebyggelsen
inom de kvarter som bildas.
Busshållplatser planeras in utifrån fastställda riktlinjer om ett avstånd om högst
400 m från bostaden. En översyn kommer att ske av såväl ett behov av en ny
buss-linje alternativt ändrad linjesträckning samt turtäthet för att öka
kollektivtrafikens attraktivitet att vara ett alternativ till bilen.
Det kan konstateras att flertalet gotländska familjer har mer än en bil per hushåll vilket har lett till att nybyggda bostadsrättföreningar i bl. a Terra Nova har
omvandlat grönytor inom kvarteren till parkering. Det kan konstateras att det är
som kommunicerande kärl mellan antalet lägenheter och antalet bilar. Utgångspunkten för parkering bör ske utifrån realistiska förutsättningar. Parkeringstalet
utgår i nuläget från nu gällande parkeringsnorm. Om parkeringstalet ska sättas
lägre än normen måste det sker med utgångspunkt från tydliga ställningstaganden från regionen sida. Till exempel att sänkt parkeringstal förutsätter att bilpool
inrättas och som motsvarar det sänkta parkeringstalet. Eller att det med en
anvisning av mark följer att exploatören förbinder sig att köpa in sig i ett
parkeringsgarage eller liknande anläggning vilken företrädesvis inrättas som en
gemensamhetsanläggning. Syftet att minska parkeringstalet för att därmed öka
antalet bostäder blir motsägelsefullt med hänsyn till det biltal som finns hos de
gotländska hushållen. Det förutsätter istället en väsenligt utökad kollektivtrafik
och förbättring/uveckling av gc-nätet.
Park/grönområde
Donners hage ska säkerställas som stadsdelspark med en större lekplats. Möjlighet
ska finnas att förlänga Vädursgatan, genom parken, norrut med en anslutning till
Färjeleden och Stenkumlaväg. Områdets karaktär av betad hagmark med den
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tätortsnära skogen med sina mäktiga tallar ska bevaras. Ett allt ökande intresse för
stadsodling för egen odling om än i mindre omfattning analyseras vidare för att där
så är lämpligt skapa förutsättningar odling, såväl integrerat i bostadsområden som
egna odlingsområden inom park-/grönområden. I övrigt planeras för en grön omgivning med närhet till naturområden. Den befintliga allén söder om Länsstyrelsen
med sträckning in i området ska tydliggöras mer och planeras bli ett av flera gångoch cykelstråk i området.
Renhållning
I hållbarhetsprogrammet för Visborg har konstaterats att stadsdelen ska kunna
gå före för att testa nya system för att öka insamling och återvinning av både
fraktioner och produkter parallellt med sedvanlig avfallshantering. Något som i
så fall måste ske fastighetsnära, d v s integrerat med dagen system. Sopsug
kan vara ett sådant system. Inom ramen för Strukturplan Visborg fattades inget
inriktningsbeslut varför planeringen för området kommer att utgå från traditionell hantering. Om det vid regionen finns en viljeinriktning att öka insamling
och återvinning bör ett sådant inriktningsbeslut redan fattas i och med starten
av utvecklingen av området. Motsvarande system ökar initialkostnaderna och
för att täcka dessa bör de förslagsvis läggas in i exploateringskalkylen för
utbyggnaden Visborgområdet.
VA inkl. dagvatten
Sedvanlig utbyggnad av vatten och avlopp kan ske för anslutning till det avloppsledningsnät som finns i anslutning till området. Utbyggnaden bedöms inte att
medföra behov av åtgärder för utökning av Visby reningsverks kapacitet.
Enligt Hållbarhetsprogrammet för Visborg bör samhället av miljö- och hållbarhetsskäl egentligen inte fortsätta bygga oseparerade avloppssystem utan parallella
system. Omhändertagande av gråvatten samt dubbla system fordrar därför val för
ny inriktning för VA-verksamheten. Ett i så fall medvetet val som innebär att miljöoch hållbarhetsaspekterna prioriteras framför kostnaderna för utbyggnaden för
såväl regionen som exploatörer/byggherrar. Något sådant inriktningsbeslut fastställdes inte inom ramen för Strukturplan Visborg. Om det är regionledningens vilja
att separerade avloppssystem ska anläggas inom Visborgsområdet bör ett beslut
om detta fattas så att det kan ingå i den kommande planeringen för berörd del av
norra Visborg.
En förstudie av dagvattenhanteringen har gjorts av StormTac AB på uppdrag av
Region Gotland. Se bilaga. Utredningen omfattar förorenings- och flödesberäkningar
avseende dagvatten och basflöde för Visborgs avrinningsområde. För planerad damm
har beräknats dess dimensioner för att i ett första skede, etapp 1, omhänderta (rena
och flödesutjämna) dagvatten från Norra Visborg. Denna damm föreslås i nästa skede
utgöra en fördamm till en huvuddamm som tillsammans ska omhänderta dagvattnet
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från avrinningsområde 1 för Visborg med syfte att rena dagvattnet tillräckligt och för
att utjämna flödena så att befintlig kulvert under Toftavägen ska klara flöden vid 20årsregn utan att översvämning sker. Beräkningarna är översiktliga och behöver
uppdateras i senare skeden i en detaljerad dagvattenutredning när det finns mer
detaljerade uppgifter om exploateringarna, samt efter en nivåstudie för
transportsystemet till och från dammen ut till befintlig kulvert. En sådan utredning
måste avse hela avrinningsområdet för att säkerställa att självfall uppnås och för att
kunna dimensionera det slutliga behovet av ytor för sedimentationsdamm och
fördröjningsdamm samt ev. översvämningsyta. Dammen planeras in som ett trevligt
inslag i stadsbilden och boendemiljön. Sommartid kan vattnet i dammen användas för
bevattning.
I anslutning till gatorna anläggs infiltrationsstråk och gatorna förses med mindre fördröjningsmagasin med växtbäddar. Syftet med växtbäddarna är att de ska ta upp ev.
föroreningar innan vattnet når fördröjningsdammen.
Grundprincipen är att lokalt omhändertagande ska ske på den egna fastigheten. I
övrigt gäller följande förutsättningar för omhändertagande av dagvatten mm
- fördröjningsmagasin motsvarande 20 mm regn ska anläggas inom varje
fastighet
- anläggande av sedumtak påverkar fördröjningsmagasinets omfattning
- miljöovänliga byggmaterial (utvändigt), d v s zink och koppar som kan förorena
dagvattnet får inte användas
- för parkeringsplats för fler än 50 bilar ska oljeavskiljare eller motsvarande
finnas
-tak- och dräneringsvatten ska inte blandas med förorenat vatten från parkering
Avledning av dagvattnet sker till öppna diken/infiltrationsstråk vidare till ett större
fördröjningsmagasin/damm enligt strukturplanen.
El, fjärrvärme, fiber
El, fjärrvärme och fiber finns i anslutning till området. GEAB har lyft fram behovet av en samordning tidigt i processen för planering av ledningstråk,
placering av nätstationer, effekt- och energibehov mm för att uppnå en optimal
lösning. Samordning med GEAB planeras in tidigt i kommande detaljplaneprocess.
Räddningstjänst
Förutom att sedvanlig tillgång till brandposter planeras in inför VA-utbygganden
måste även utrymme och åtkomst säkerställas för räddningstjänstens höjdbilar.
Kraven på utrymme för såväl räddningsvägar som uppställningsplatser ökar allt
eftersom antalet vårningar ökar på bebyggelsen. Något som får beaktas vid
kommande bebyggelseplanering och bygglovprövning
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Socioekonomiska förutsättningar – ”billiga bostäder”
Att skapa goda socioekonomiska förutsättningar ur ett boendeperspektiv fordrar
medveten styrning. Det handlar bl. a om att styra upplåtelseformer men det kan även
handla om att skapa förutsättningar för att få fram s.k. ”billiga bostäder”. Med det
avses billigare hyresrätter. Något som inte är helt enkelt p.g.a. byggkostnadsläget i
Sverige. För att få fram billiga bostäder fordras andra åtgärder än att försöka pressa
byggkostnaderna. Billigare bostäder kan ev. åstadkommas på lite varierande sätt.
Ett sätt som håller på att utvecklas inom bl. a Örebro kommun är att regionen på
samma sätt som Örebro börjar tillämpa upplåtelse med tomträtt, med tilläggsavtal
som reglerar en fastställd hyresutveckling under 15 år. Givetvis utifrån en fastställd
indexering. Om avvikelse sker från tilläggsavtalet får hyresvärden betala ett kännbart
vite. På det här sättet kan hyran för 40 % av det totala antalet lägenheter i ett
kvarter sättas lägre än för övriga lägenheter. Syftet är att säkerställa ”billigare”
lägenheter för personer och familjer med särskilda ekonomiska förutsättningar. Man
ska dock vara medveten om att upplåtelse med tomträtt innebär att marken inte säljs
varför inkomster som ska täcka exploateringskostnaderna uteblir.
Ett annat sätt som har tillämpats i Göteborg är att allmännyttan får i uppdrag att
bygga bostadsrätter och att använda försäljningsvinsten för att sänka hyran för
hyresrättsprojekt. Även i dessa fall regleras de ekonomiska förutsättningarna för att
säkerställa lägre hyror.
Barn- och jämställdhetsperspektiv
Blandningen av hustypologier och upplåtelseformer tillsammans med en
sammanhängande infrastruktur (gc, gata mm) ger goda förutsättningar för social
hållbarhet och är positivt ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Lägg därtill närhet
till förskola och grönområden med hög kvalitet.
Barn är den främsta brukaren av utemiljön, i första hand den vardagsnära miljön. Det
innebär att bostadskvarteren bör innehålla grönytor för lek och som mötesplatser för
att skapa en trygg boendemiljö. En grönytefaktor kan med fördel fastställas för att
säkerställa barnens behov. En hög exploateringsgrad motverkar normalt sätt detta
och ska undvikas.
Miljöbedömningar
Även om radonhalterna generellt sett är relativt låga på Gotland kommer mätning att föreskrivas för att säkerställa att bebyggelsen radonsäkras. Buller från
vägar och ev. från verksamheter inom det s.k. regementsområdet säkerställs i
detaljplaneringen genom bebyggelsens placering och utformning. Hastighetsreglering är ytterligare ett sätt att hantera buller liksom att minska partikelutsläpp och uppvirvling av partiklar från vägbanan. Eftersom viss bebyggelse av
bostäder kommer att ske i zonen 500-1000 meter från reningsverket genomförs
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en förberedande planering av reningsverket för att åtgärder vidtas för det fall
att återkommande luktolägenheter uppkommer.
Planeringen av dagvattenhanteringen ska beakta att området ligger inom det
sekundära vattenskyddsområdet i och med att dagvattenhanteringen bygger på
lokalt omhändertagande med bl. a öppna diken med målsättning att nederbörden ska återförenas med det naturliga kretsloppet. Regionens dagvattenstragi ska tillämpas i berörda delar. Utifrån försvarets uppgifter förekommer
endast ett förorenat område inom Norra Visborgsområdet. Området ligger inom
den fastighet som ägs av Stenvalvet. I övrigt finns inga kända föroreningar.
Områdets militära historia innebär att marken oftast är klassad som riskklass 3,
måttlig risk. Av det skälet ska förekomst av markföroreningar generellt
kontrolleras.
Behovsbedömningar angående eventuellt behov av miljökonsekvensbeskrivningar görs i samband med detaljplaneläggning.
Kulturmiljö
Delar av sträckningen för den tidigare järnvägsdragningen genom norra Visborgsområdet kommer att bevaras i och med planerade gc-vägar. Pippihusets tomt är ett
gammalt torpställe tillhörande Kungsladugården. Trädgården är ett fint bevarat inslag
och markerar platsen för huset. Tomten bör kunna tydliggöras och vara en del av
stråket in mot Söderrondellen. Hänsyn bör tas till växtvalet vid nyplantering på
platsen. Här finns befintliga kulturvärden med möjlighet att förstärka dessa värden
och skapa en plats intill gc-väg och förskoletomt. Förskoleverksamheten (5
avdelningar) bör få en tydlig koppling till ”Pippitomten” och den nya gc-vägen.
Naturvärden
I området finns naturvärden som kräver hänsyn vid planeringen. I den
inventering Calluna AB gjorde av området 2011-2013 finns väl beskrivet vilka
värden som finns och hur de ska skötas. I området finns exempelvis alléer med
höga naturvärden och som är biotopskyddade. Det finns också en rik förekomst
av gamla tallar, 150-200 år gamla. Vid en exploatering bör målsättningen vara
att spara så många som möjligt av de äldsta träden samt friställa dessa.
Hänsyn ska också tas till blottad sand som bin behöver för att bygga sina bon.
Blommande träd och buskar är en viktig näringsresurs för pollinerande insekter
och betydelsefulla miljöer för småfåglar. Planeringen av grönytorna bör därför
utformas så att den biologiska mångfladen gynnas.
Geoteknisk undersökning och markarbeten
I och med att området tidigare har varit ett regementsområde finns ingen
större kännedom om markförhållandena. De faktiska geotekniska förutsättningarna måste därför klarläggas genom utredning vilket kommer att ske under
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kommande planarbete. Området sluttar från Färjeleden ner mot Kung Oscars
väg. Av det skälet måste områdets höjdnivåer klarläggas noggrant för att även
klargöra behovet av markarbeten för den planerade bebyggelsen och gatunätet.
Arkeologiska undersökningar
För norra Visborgsområdet har lösfynd hittats i samband med anläggandet av
järnvägen som indikerar på en vikingatida begravningsplats. Behovet av arkeologiska undersökningar klargörs genom arkeologiska utredningar under planarbetet.
Plankostnadsavtal
Plankostnadsavtal kommer att tecknas med berörda enskilda fastighetsägare i
samband med detaljplaneläggning. Vad gäller Region Gotlands mark tas
plankostnaden ut i samband med markförsäljning.
Fastighets- och avtalsrättsliga förutsättningar
All mark ägs av regionen förutom fastigheten som inrymmer bl. a Länsstyrelsen.
Den ägs av Stenvalvet. De fastighetsrättliga förhållandena för området får därför
anses okomplicerade förutsatt att en överenskommelse träffas med Stenvalvet
för att uppnå en lämplig struktur för båda parter vilket kommer att ske genom
inlösen alternativt markbyte.
Den mark som avsätts för nya bostadskvarter kommer att indelas i fastigheter
inför kommande försäljningar. Övrig mark indelas som allmän platsmark samt
en fastighet inom vilken en förskola kommer att byggas.
Sedvanlig markanvisning sker efter det att detaljplanesamråd har skett. För
mark som anvisas kommer markanvisningsavtal att upprättas vilket ger exploatören ensamrätt att under en bestämd tid förhandla med regionen om köp av
fastighet. Exploateringsavtal (genomförandeavtal) ska upprättas med alla
fastighetsägare/exploatörer, inkl. Stenvalvet, inför bebyggande av berörda
fastigheter. Dessa tydliggör vem som gör vad och vilket ansvar berörda har
samt fördelning av kostnadsansvaret för genomförandena.
Dialog
I enlighet med uppdraget har dialog skett med Stenvalvet såsom berörd fastighetsägare, tillika sökande av planbesked för sin fastighet, och med Gotlandshem, i och med regionstyrelsens beslut om direktanvisning. De har även getts
möjligheter att delta vid upprättandet av den framtagna strukturförslaget för
området och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med utformningen av
området.
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Ekonomi
Obalans uppkommer i princip alltid när de gäller exploateringsprojekt. Dels över tiden
men även p.g.a. att det för ett område såsom Visborg innebär att infrastrukturen
måste byggas ut i en större omfattning än för själva exploateringsområdet. Utgifterna
för genomförandet av planerade och nödvändiga åtgärder kommer att balanseras av
inkomster över tiden för hela Visborgsområdet. Det innebär att vissa områden kan
komma att uppvisa en negativ resultat medan andra kommer att uppvisa ett positivt
reslutat. Budgetmedel har begärts i exploateringsbudgeten för budgetperioden 20182020.
Utgifter
Utgifterna för utbyggnaden av VA bedöms kunna täckas av anslutningsavgifterna.
Däremot kommer kostnaderna för fördröjningsdammen för dagvatten inte att täckas
av dessa avgifter. Om inte dammen iordningsställs, d.v.s. att ingen fördröjning sker,
fordras att befintlig dagvattenledning från Visborgsområdet genom Södra Hällarna
måste bytas ut till en kostnad om 5-7 Mkr. Det är alltså en kostnad som uppstår så
fort byggnation sker eftersom befintlig avledning inte klarar av att hantera mer dagvatten. Översvämning kommer i så fall att ske vid regn om inte ny större ledning
grävs ner såvida dammen inte byggs.
Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. De ungefärliga utgifterna
för genomförandet bedöms vara följande
Nya gator, GC-vägar och trottoarer med belysning inkl
projektering och oförutsett
ca 24,4 Mkr
Upphöjda trafiksäkra övergångar
ca 0,30 Mkr
Utjämningsmagasin dagvatten gator med växtbäddar
ca 0,4 Mkr
Cirkulationsplats inkl projektering och oförutsett
ca 4,5 Mkr
VA inkl dagvatten inkl projektering och oförutsett
ca 7,5 Mkr
Damm för dagvatten inkl projektering och oförutsett
ca 7,5 Mkr
Dagvattenutredning, detaljplaner, MKB, grundkarta, bullerutredning
mark- och geoteknisk undersökning, bullerutredning, arkeologiska
Utredningar, markanvisning
ca 3,65 Mkr
Fastighetsbildning och inlösen
0,5-0,7 Mkr
Lekplats samt anpassning grönstrukturen inkl projektering
ca 4,0 Mkr
Markarbeten och iordningställande av grönområden
ca 1,55 Mkr
Byggherreomkostnader/projektledning för alla delprojekt
2,65 Mkr
Summa
56,95-57,15 Mkr
Inkomster
I det här skedet finns ingen exakt byggrätt fastställd och förhandlingen med Stenvalvet om deras del av infrastrukturkostnaderna har inte förhandlats varför angiven
nivå för inkomsterna endast är en bedömning. Inkomsterna bygger i huvudsak på
försäljning av byggrätt inom den mark som ägs av regionen och VA-avgifter. Inkomsterna beräknas uppgå till ca 60,5 Mkr. Inkomsterna från byggrätt utgår från en
nivå om lägst 1 650 kr/kvm BTA, d.v.s. den är i princip i nivå med den som angavs i
Strukturplan Visborg.
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Inkomster
Inkomster
Inkomster
Inkomster
Summa

från VA-avgifter
från försäljning av byggrätt
från markförsäljning och gatukostnadsersättning
för plankostnader med tillhörande utredningar

ca 7,5 Mkr
ca 49,5 Mkr
ca 3,0 Mkr
ca 0,5 Mkr
ca 60,5 Mkr

Den ekonomiska redovisningen bygger i det här läget på översiktliga bedömningar
och kommer att konkretiseras under tiden för planprocessen. Vid jämförelse med
motsvarande åtgärder utförda inom andra områden och i övrigt kända förutsättningar, eller okända, får bedömningen mellan utgifter och inkomster anses tillräckligt
tillförlitlig.
Obalans
Obalans mellan utgifter och inkomster kommer att uppstå över tiden i och med att
utgifterna för infrastruktur mm ligger före tidpunkten för inkomsterna. Det
uppskattade överskottet blir något mindre av framför allt tre skäl. Dels att struktur/stadsvisionsförslaget medför proportionellt sett lite mer gator än normalt. Dels att
Start-PM omfattar investeringar för en cirkulationsplats och dagvattendamm som
även kommer att betjäna ytterligare bebyggelse inom Visborgsområdet och som
kostnadsmässigt därför borde fördelas på ytterligare exploateringar. Dels för att gator
och gc-vägar utanför struktur-/stadsvisionsområdet har tagits med för att uppnå
intentionerna i Hållbarhetsprogrammet för Visborg. De kommer att vara tillfarter till
Visborgsområdet och även dessa kommer att betjäna andra delar av Visborgsområdet
som inte ingår i den här exploateringen.
Om det är så att det uppskattade överskottet bör bli högre för att täcka framtida
utgifter för infrastruktur inom andra delar av området kan ett sätt vara att priset för
byggrätten sätts högre än den uppskattade nivån som utgår från hela
Visborgsområdet enligt Strukturplan Visborg. Vid tidigare markanvisningar har ju
marknaden visat att den är beredd att betala ett högre pris än det angivna
utgångspriset. Att öka utgångspriset från 1 650 kr/kvm BTA till 2 000 kr/kvm BTA
innebär en inkomstökning på drygt ca 10,5 Mkr.
Ökade driftskostnader
Ett genomförande leder till utökning en av driftsuppdraget för teknikförvaltningen. Det utökade VA-uppdraget täcks in genom VA-avgifter. Utökat uppdrag avseende gator, GC-vägar samt park/lekpark innebär dels ökade kapitalkostnader
om ca 2 282 000 kr (år ett) förutsatt 50 års avskrivning VA och 25 år för gator
och lekutrustning, d.v.s. för s.k. värdebärande investeringar som inte s.k. regleras mot kommande försäljningsintäkter. Övriga driftskostnader, dock exkl.
underhåll, d.v.s. för renhållning gator, belysning, skötsel av park, ökar med ca
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270 000 kr/år. För att klara sitt driftuppdrag och sitt åtagande måste Teknikförvaltningen kompenseras för dessa ökade drift- och kapitalkostnader.
Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt normalt planförfarande. Region
Gotland kommer att vara huvudman för ren-, spill- och dagvatten och allmän
platsmark inom planområdet. Dagvattenlösningen förutsätts ha ett långtgående
lokalt omhändertagande med avledning till öppna diken/infiltrationsstråk för att
återföra vatten till grundvattnet. Dagvattnet leds till en anlagd damm som ska
fördröja utflödet genom Södra Hällarna ut i Östersjön.
Regionen kommer att ansvara för viss ombyggnad och utbyggnad av nya gator
och gc-vägar inom området (allmän platsmark) med god tillgänglighet samt
trafiksäkerhetsanpassa övergångar för cyklister och gående. Vid korsningen
Vädursgatan och Kung Oscars väg planeras för en mindre cirkulation. Regionen
ansvarar även för genomförandet av de anpassningarna av grönstrukturen som
blir aktuella. Det handlar i första hand om att anlägga en stadslekpark och att
tydliggöra den s.k. ”Pippitomten” och den befintliga allén samt skapa en god
grönstruktur i området såväl för de boende som för växt- och djurlivet.
Fastighetsägare/exploatörer ansvarar för genomförandet av alla övriga åtgärder
som fordras inom de fastigheter som bildas efter genomförd detaljplaneläggning.
Sedvanliga mark- och geotekniska samt arkeologiska utredningar liksom miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske i samband med detaljplaneläggningen.
Några indikationer på markföroreningar inom området finns inte annat än de
som försvaret har åtgärdat. Enligt lagstiftningen är det fastighetsägaren som
ansvarar för att marken inte ska vara förorenad varför det bör göras markundersökningar för att säkerställa markens miljömässiga klassificering uppfyller
kraven för att kunna användas för bostadsbebyggelse.
I ett inledande skede utförs grundkartearbete som ska ge detaljplanen nödvändiga grundförutsättningar men även förutsättningar för kommande byggnation och projektering. I ett tidigt skede görs en förprojektering för infrastrukturen vilket bygger på höjddata från inmätningen för grundkartan. Med förprojekteringen som grund kan kostnaderna för infrastrukturen bedömas säkrare
än de tidigare upprättade uppskattningarna. Under detaljplanearbetet och
markanvisningen hanteras också gestaltningsfrågorna mer detaljerat.
I och med att området under lång period har använts för försvarsändamål finns
inga uppgifter säkerställda vad gäller det arkeologiska läget. Det säkerställs
genom arkeologiska utredningar och eventuella undersökningar.

15 (19)

Samhällbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr

Enhet plan samt planerings- och utvecklingsavdelningen

Vid ett genomförande kommer förändringar av fastighetsindelningen följa
detaljplanen. Dels i form av överföring av mark men även indelning i nya
fastigheter.
I slutet på planprocessen upprättas den slutliga projekteringen av infrastrukturen samt förfrågningsunderlag för upphandling av densamma. Byggandet av
infrastrukturen kan startas först efter det att detaljplanen är fastställd och har
vunnit laga kraft.
Krav i genomförandeavtal
Hållbarhetsprogrammet för Visborg innehåller ett större antal målbilder för
regionens stadsbyggnad, bl. a ur ett livscykelperspektiv. Se bilaga. Det innebär
även att om det ska få genomslag i utvecklingen av det gotländska
samhällsbyggandet måste krav ställas på byggherrar och exploatörer. Förutom
Hållbarhetsprogrammet finns ett antal styrdokument fastställda och som är
tillämpliga vid samhällsbyggandet. Om dessa styrdokument ska få genomslag
bör krav ställas i exploateringsavtal. Vilka krav som ska ställas liksom
omfattningen är inte helt tydligt. Arbetet med att säkerställa de krav som
regionen ska ställa bör prioriteras.
Arbetets bedrivande
Genomförandearbetet kommer att bedrivas enligt planprocessen och i projektform enligt regionens fastställda projektmodell med representanter från berörda
förvaltningar och i samverkan med berörda fastighetsägare/exploatörer och
deras konsulter.
Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Projektägare
RSF, enhetschef hållbarhet och reg.utveckl.
- uppdragsgivare
RSF, expl.strateg/verksamhetsledare
- styrgrupp
RSF/SBF/TKF
- projektledare
TKF
Delprojektledare (vid genomförande av projekt)
- detaljplan
Plan/SBF
- markanvisning
MoS/TKF+ Plan/SBF
- mark, avtal och utredn. mm
MoS/TKF
- VA inkl dagvatten
VA+ Proj.avd/TKF
- gata, GC-vägar, belysn. o dyl
MoS+Proj.avd/TKF
- grönstrukturen
MoS/TKF
Sakområdesrepresentanter (vid genomförande av projekt)
- trafik
MoS/TKF
- kollektivtrafik
KTE/TKF
- bygglov
BE/SBF
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- natur/miljöinventering – MKB
- socioekonomiska frågor
- driftsuppdrag

Plan/SBF
RSF
VA+Gata/park/TKF

RSF= regionstyrelseförvaltningen
TKF = teknikförvaltningen
SBF= samhällsbyggnadsförvaltningen Plan = planenheten
BE = enheten för bygglov
KTE = kollektivtrafikenheten
VA = vatten- och avloppsavdelningen Proj.avd = projektavdelningen
MoS = mark- och stadsmiljöenheten Gata/park = gata- och parkavdeln.
Preliminär tidplan planprocess inkl. markanvisning
Under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tilldelas kan ett
genomförande ske enligt följande
- Start-PM till RS för beslut
3 kv. 2017
- samråd detaljplan
2 kv. 2018
- markanvisning för mark som ska anvisas
3 kv. 2018
- granskning detaljplan
1 kv. 2019
- antagande av detaljplan
2 kv. 2019
Under planprocessen genomförs MKB (om extern), mark-, geoteknik och
arkeologiska undersökningar och naturinventeringar
Under förutsättning att budgetmedel och personella resurser finns beslutade
planeras för
- grundkartearbete
4 kv. 2017
- förprojektering
1 kv. 2018
- projektering
4 kv. 2018
- upphandling
1 kv. 2019
- start byggande infrastruktur
2 kv. 2019
Sedvanlig markanvisning sker av de delar som inte ska direktanvisas till Gotlandshem. Därmed delas utredningsområdet upp i flera detaljplaner där detaljplanearbetet fortsätter utan uppehåll för markanvisning enligt planprocessen för de
delar som ska direktanvisas samt området som ägs av Stenvalvet. Planarbetet för
de delar som ska markanvisas enligt fastställd huvudprincip sätt stannar upp
under tiden för markanvisningens genomförande. Anvisningen kommer att
innebära att den eller de som kommer att få mark anvisad kommer att kunna
delta i utformningen av planen under den återstående tiden av planprocessen.
Under tiden för markanvisningen förs motsvarande dialog, som löses inom ramen
för markanvisningen, vad gäller gestaltningen mm med Gotlandshem och
Stenvalvet för deras berörda områden.
SBF:s och TKF:s bedömning
I likhet med regionstyrelseförvaltningen/ledningskontoret kan förvaltningarna
konstatera att det inte finns detaljplanelagd mark för bostäder i Visby. För att
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kunna möta behovet av nya bostäder bör utvecklingen av Visborgsområdet ske
i enlighet med intentionerna för Strukturplan Visborg med start genom detaljplaneläggning av del av norra Visborgsområdet. Avsaknaden av motsvarande
detaljplanelagd mark motiverar att detaljplaneläggningen prioriteras framför
annan planläggning som inte avser bostadsbebyggelse liksom att nödvändiga
personella resurser tillsätts för att kunna genomföra såväl planläggning som
efterföljande exploatering.
Den ekonomiska bedömningen är att ett genomförande kan utgå från att det på
sedvanligt vis kommer att vara ”framtungt” ekonomiskt. Inkomsterna ligger av
förklarliga skäl inte i fas med utgifterna. Genomförandet kommer emellertid att
kunna finansieras fullt ut av inkomsterna från försäljningen av byggrätter mm.
Om ett större överskott önskas för att finansiera kommande
infrastrukturutbyggnad inom området kan det ske genom att nivån för priset på
byggrätt höjs. Vid de markanvisningar som genomförts under de senaste åren
har ju marknaden visat att den är beredd att betala ett högre pris än det som
regionen har satt som miniminivå. Lite beroende på utvecklingen i närområdet i
övrigt kommer regionens kunna öka sina inkomster.
Den samlade bedömningen är att det är väsentligt att flera frågor, framför allt
infrastrukturfrågor, måste ses utifrån ett helhetsperspektiv för hela Visborg. Det
norra området måste ses som en del i en helhet för att utvecklingen av
Visborgsområdet ska lyckas. En helhetsbedömning är nödvändig dels ur ett
ekonomiskt perspektiv men framför allt för att styra inriktningen för utvecklingen av Visborg i sin helhet. Det är därför nödvändigt att inriktningsbeslut
med koppling till målbilderna i Hållbarhetsprogrammet för Visborgs fattas.
Åtminstone för att ange inriktning för vilka målbilder som förväntas uppnås.
Utifrån redovisningen i den här startpromemorian föreslår teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna att
1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplan/detaljplaner för området i
enlighet med strukturplanens intentioner enligt föreslagen indelning.
2. Visby Visborg 1:16 hanteras som en egen detaljplan men ska samordnas med
omkringliggande planer. Plankostnadsavtal ska tecknas med exploatören.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra markanvisning. GotlandsHem
föreslås få mark direktanvisad i den norra delen och intill Vädursgatan efter antagna
detaljplaner. Preliminär avgränsning görs efter samråd. Efter samråd ska
markanvisning av Regionens resterande mark ske enligt fastställd huvudprincip.
4. Tekniska nämnden får i uppdrag att träffa överenskommelse om ny fastighetsindelning och överenskommelse med principer för fördelning av kostnader för
utbyggnad av infrastruktur träffas med Stenvalvet.

Samhällbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr
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Enhet plan samt planerings- och utvecklingsavdelningen

Nedanstående uppdrag/särskilda projekt och direktiv är en förutsättning för att
ovanstående ska kunna genomföras
Dagvattenfrågan måste hanteras som ett särskilt projekt och omfatta aktuellt
område samt hela det berörda avrinningsområdet inom vilket det aktuella området är
beläget. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och fastställa hur dagvattenhanteringen för avrinningsområdet ska lösas.
Vatten och avlopp, dagvatten park, gator och gc-vägar behöver förprojekteras. Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra förprojektering i initialskedet
av planprocessen samt detaljprojektering inför utbyggnaden av infrastrukturen.
Det råder oklarheter kring vilka krav som Region Gotland ställer på exploatörer
för att uppnå bl. a ett hållbart samhällsbyggande. Regionstyrelseförvaltningen ges i
uppdrag att konkretisera vilka mål enligt Hållbarhetsprogrammet för Visborg som ska
uppfyllas samt tydliggöra de krav som Region Gotland ska ställa i exploateringsavtal
för att uppnå ett optimalt och hållbart samhällsbyggande.
Fastställelse av inriktning för hantering av avfall och avlopp utifrån
Hållbarhetsprogrammet för Visborg. Regionstyrelsen fastställer inriktningen.
5. Äppellunden hanteras som ett eget ärende. Byggnadsnämnden får i uppdrag att
ta fram en detaljplan för området i enligt de intentioner som finns beskrivna i föp
Hela Visby och Strukturplan Visborg. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra
markanvisning genom tävling. Ärendet prioriteras efter Norra Visborg.
Ett genomförande av ovanstående och enligt redovisad tidplan förutsätter att det
avsätts nödvändiga medel/ resurser för projektering och personella resurser för
framtida genomförande.
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Anders Rahnberg
Chef enhet plan

Bilagor:
Uppdrag Start-PM
Strukturplan Visborg
Hållbarhetsprogram Visborg
Ansökan planbesked Stenvalvet
Stadsvisionsstudie Norra Visborg
Dagvattenutredning StormTac

Jenny Iversjö
Chef planerings- och utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/804
25 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Hemställan - Försäljning av fastigheter AB Gotlandshem
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

• Köpeavtal för följande tre objekt godkänns
1. I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1
2. Fastigheten När Mickelgårds 1:32
3. Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52

Sammanfattning

Ab Gotlandshem begärde i slutet av 2017 att få pröva marknaden för försäljning av
ett större fastighetsinnehav. Beslut togs av regionfullmäktige § 8, 2017-02-27 att AB
Gotlandshem fick tillstånd att pröva marknaden, att bilda ett dotterbolag för att
kunna genomföra försäljningen samt att återkomma till regionfullmäktige för slutligt
godkännande av försäljning.
Enligt ägardirektiven ska regionfullmäktige ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större investeringar, bildande eller
förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd.
Ärendebeskrivning

AB Gotlandshem har efter godkännande i regionfullmäktige i februari drivit en
försäljningsprocess med hjälp av externt stöd. Styrelsen tog beslut den 24 oktober
om att godkänna bifogade köpeavtal.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagen försäljning.

Beslutsunderlag

RF § 8, 2017-02-27
Bilaga AB Gotlandshem inkl köpekontrakt
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8

Försäljning av fastigheter, AB Gotlandshem
RS 2016/804

- AB Gotlandshem 2016-12-08
- Ledningskontoret 2016-12-09
- Regionstyrelsen 2017-02-02. § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.

•

AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.

•

AB Gotlandshem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Brittis Benzlers yrkande om avslag på
regionstyrelsens förslag: Brittis Benzler (V), Saga Carlgren (V), Per Edman (V), Anna- Maria
Bauer (V), Thomas Gustafson (V), Lars Bjurström (V) och Karin Wizén (V).

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför
försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett behov av att
avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja bostadsförsörjningen på Gotland.
Bolaget har tagit fram en fastighetsstrategi som definierar åtgärder som ska skapa balans
i ekonomin 30 år framåt. I strategin har bolaget kategoriserat sina fastigheter efter
underhållsbehov och standard. Fastigheterna är klassificerade i tre olika klasser;
Avvecklingsfastighet, A

Rivning inom 30-50 år p.g.a. höga underhållskostnader samt bristande teknisk kvalitet
eller boendekvalitet.
Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U

Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att få en högre
hyresnivå.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8 forts.
Försäljningsfastighet, F

Grunder för ställningstagandet:
Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
Skapa en större mångfald av hyresvärdar
Ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) bedömer att AB Gotlandshem bör få tillstånd att påbörja en process kring försäljning av fastighetsbestånd. Med
anledning av det stora behovet av nya bostäder framåt där hyresrätter är en viktig del av
beståndet så har bolaget behov av att kunna finansiera stora investeringar de närmaste
åren.
Det finns i dagsläget ingen annan större aktör på hyresrättsmarknaden på Gotland idag.
Genom att sälja större bestånd av hyresrätter är det sannolikt att det kan komma fler
stora aktörer till Gotland vilket i förlängningen gynnar nuvarande och potentiella
hyresgäster.
Regionstyrelsen har föreslagit att AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför
försäljning av fastigheter, att de får bilda dotterbolag för att kunna genomföra
försäljning och att de ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av eventuell
försäljning.
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkar, med instämmande av Lars Bjurström (V) och Hannes
Müller (SD), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/967
25 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Gotland Visby Cypressen 13
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Försälja fastigheten Visby Cypressen 13, genom friköp av tomträtten till
tomträttshavarna, för en köpeskilling av 1 083 600 kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Cypressen 13, Biwe Fastigheter
Visby Hus 2 AB, har begärt att få friköpa tomträtten. Regionstyrelseförvaltningen har
låtit ta fram ett köpekontrakt för ett genomförande av affären. I gällande riktlinjer för
försäljning av fastigheter regleras att vid försäljning av mark planerad för industri,
handel och kontor ska priset avspegla markens marknadsvärde. Med stöd av detta
har en köpeskilling om 1083 600 kronor bedömts för friköp av tomträtten.
Köpekontraktet reglerar att fastigheten ska tillträdas den dag då Regionstyrelsens
beslut om försäljning vunnit laga kraft, vilket sker tre veckor efter den dag då
Regionstyrelsens justerade protokoll anslagits i Regionens lokaler, Visborgsallén 19.
Rätten till tillträde är villkorat av att köpeskillingen erlagts i sin helhet. Parterna är
överens om att den i fastigheten upplåtna tomträtten ska upphöra och att köparen
ska ansöka om dödning av densamma. Alla kostnader förenade med köpet, såsom
för lagfart och inskrivning ska betalas av köparen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl till varför tomträttshavarna inte skulle
medges att friköpa aktuell tomträtt Visby Cypressen 13. Förvaltningen konstaterar att
gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som bedömts har
stöd i nämnda riktlinjer och föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreslagen försäljning och upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Visby
Cypressen 13.
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Bilaga 1. Köpekontrakt
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/579
12 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Hangvar Flenvike
1:121
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Hangvar Flenvike 1:21 enligt
bilagt köpekontrakt till en köpeskilling om 192 000 kronor.

Sammanfattning

Detaljplanen för Flenvike 1:117, del av , Hangvar Kappelshamns samhälle medger
bostadsbebyggelse på fastigheten Hangvar Flenvike 1:121. Fastigheten är idag
obebyggd och ägs av Region Gotland. Tomten uppgår till 1 571 m² och har adress
Hallvägen 4 i Kappelshamn. Teknikförvaltningen ha givit ett försäljningsuppdrag till
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland. ERA fick uppdraget i
november 2014 och sedan dess har fastigheten varit till salu. Begärt pris uppgick till
192 000 kronor.
I april 2017 erhöll ERA ett bud i nivå med begärt pris. Inga andra bud har erhållits.
Budgivningen har nu avslutats. Budgivaren, Lise-Lotte Paulsson Axén och Jonas
Axén, har anmodats att underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska
köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att
beslut fattas i regionstyrelsen kan tillträde ske tidigast under november 2017.
Ett tilläggsavtal till köpekontraktet har tecknats där parterna kommit överens om att
flytta fram tillträdesdagen till 2018-02-15.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Hangvar Flenvike 1:121.
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TKF Mark o stadsmiljö

2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/212
17 oktober 2017

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Motion. Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Förslag till beslut

Motionen, om att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund, avslås.
Motionen i övrigt, ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

Sammanfattning

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att; - skolbespisningen ska ha en
vegetabilisk kost som grund, - övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en
process där både elever, personal och föräldrar är inkluderade, - den/de som har
ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Ärendet har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Dialog har även förts med Utbildning- och Arbetslivsförvaltningen (UAF). Hänsyn
har tagits till UAF tjänsteskrivelse. Samsyn råder kring förslag till beslut.
Ärendebeskrivning

Angående yrkandet ”Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund”

Avdelning Måltid, och övriga berörda verksamheter inom regionen, styrs av Mat- och
måltidspolicyn ”Den goda måltiden” som fastställts av Regionstyrelsen.
I policyn står det ”Den goda måltiden, inom verksamheter som regionen ansvarar för, främjar hälsa
och välbefinnande hos kunder och brukare samtidigt som de bidrar till långsiktig ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling. Den goda måltiden tillgodoser olika målgruppers behov av
energi och näring enligt de Nordiska näringsrekommendationerna. Den goda måltiden genomsyras
av delaktighet, omtanke och förtroende. Kompetens, fortbildning, samarbete och uppföljning säkrar
att policyn efterlevs”. ”Vidare kompletterar policyn lagar, nationella riktlinjer och
rekommendationer kring mat, måltider och övrigt utbud av livsmedel inom regionens verksamheter.”
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt för att
klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn och öka andelen
vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade och ekologiskt
producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå flera nationella
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miljömål, bland annat en Giftfri miljö.”
Vegetarisk mat delas traditionellt in i olika grupper enligt Livsmedelsverket:
o
o
o

Veganmat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung.
Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter.
Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och även
ägg.

Livsmedelsverket förordar att lunchutbudet varje dag bör bestå av en eller flera
lagade rätter, med fördel ett vegetariskt alternativ (referens Bra mat i skolan,
Livsmedelsverket).
Angående yrkandet ”Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där
både elever, personal och föräldrar är inkluderade”

Avdelningen har i olika forum, och på olika sätt, löpande uppföljning kring bl.a.
acceptans av maträtter. Där framgår, att de senaste årens ökning av vegetariska rätter,
inte mottagits odelat positivt av barn och elever. Det finns en viss reservation mot
vegetariska rätter, redan med den nivå Region Gotland har idag. Ett större
engagemang från elever, skola, föräldrar och samhälle kring matens betydelse och
påverkan är en av framgångsfaktorerna framöver.
Angående yrkandet ”Att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha
kunskap om vegetabilisk kostlära”

Avdelningen har i nuläget medarbetare med följande kompetens:
o Utbildade kockar och köksbiträden
o Stödfunktioner, i form av nutritionist och kostekonomer med kompetens
inom kostekonomi, mat & nutrition, folkhälsa, upphandling, dietetik,
kostplanering, kostproduktion, storköksteknik och livsmedelshygien
o Avdelningen har dialog med dietister (HSF), Folkhälsostrateg (RSF) och
ingår i det nätverk av olika kompetenser inom regionen som tagit fram
underlag till Mat- och Måltidspolicyn
o Avdelningen ingår i Livsmedelsverkets nationella nätverk för bra matvanor
Bedömning

o

Enligt uppdrag från Regionstyrelsen ska andelen vegetariska rätter öka. En
ökning från 10 % år 2011 till 20 % år 2017 har därför genomförts vilket
innebär att alla barn och elever idag serveras en lakto-ovo vegetarisk rätt varje
vecka. Vi uppfyller härmed vårt uppdrag enligt Mat & Måltidspolicyn.

o Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds dagligen som alternativrätt i
gymnasieskolans restaurang. Här kan gästen därmed välja att vara s.k.
”flexitarian”, enligt Livsmedelsverkets benämning. Avdelningen arbetar för
att succesivt införa detta även inom grundskolan. För detta krävs
förutsättningar både vad gäller tillagning, arbetsmetoder och servering, vilket
är en utvecklingsfråga.
o Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds till de barn och elever som så önskar. En
generell beställning görs i dessa fall via den s.k. Specialkostblanketten till
förskola, grundskola, gymnasium och särskola (utgör idag ca 7 % av antalet
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barn/elever). Blanketten är beslutad av BUN & GVN.
o Förutom en ökning av antalet vegetariska rätter pågår arbete med att minska
mängden kött respektive öka mängden vegetabilier i kötträtter.
o Avdelningen arbetar utifrån en kategorimeny där Livsmedelsverkets
rekommendationer om variation, bl.a. gällande rött kött och charkuterier
följs.
Enligt resonemanget i motionen tolkar vi som att yrkandet gäller vegankost.
Avdelningen Måltid tillhandahåller vegankost utifrån specifik beställning på
Specialkostblanketten. Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 behövs
alltid ett tillskott av vitamin B12 och vitamin D vid vegankost till barn (referens
Nordic Nutrition Recommendations 2012). Livsmedelsverket förordar en bra dialog
med vårdnadshavaren kring detta, vilket så sker. Avdelningen arbetar fortlöpande
med kompetensutveckling kring vegetarisk, hållbar och miljövänlig mat för att få
inspiration och att utvecklas för framtiden.
Dialog har även förts med UAF. Hänsyn har tagits till UAF Tjänsteskrivelse ”Remiss
från regionstyrelsen. Motion om vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen”
(2017-09-04). Samsyn råder kring förslag till beslut.
Beslutsunderlag





Motion ”Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen”, 2017-01-30
Protokollsutdrag ”GVN § 66 RS-Remiss. Motion. Vegetabilisk kost som
grund i skolbespisningen” (2017-06-14)
Protokoll ”BUN § 89 Remiss från regionstyrelsen. Motion om vegetabilisk
kost som grund i skolbespisningen (2017-09-19)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
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Motion:
Till:

Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Regionfullmäktige

Historiskt sett har matens innehåll varit starkt beroende av klimat och geografi –
man har ätit det som varit möjligt att äta helt enkelt. För oss som lever i det
moderna Sverige idag ser det annorlunda ut. Nästan vad vi än önskar är
tillgängligt, när som helst, i vilka mängder som helst.
Den här utvecklingen syns tydligt i köttkonsumtionen, som fördubblats de senaste
50 åren – från ungefär 20 kilo till över 40 kilo per person och år, enligt statistik
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Detta får allvarliga
konsekvenser – en måltid som innehåller kött har nämligen dubbelt så stor
miljöpåverkan än en vegetarisk måltid. Jordbruksverket räknar med att
animalieproduktionen står för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det
är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan
hur produktionen går till – animalieproduktion är långt mer klimatbelastande än
produktion av grönsaker, samt soja- och quornprodukter. Att kraftigt minska
animaliekonsumtionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer och forskare
som en central åtgärd för att vända den skenande klimatutvecklingen.
Animalierna, som en gång i tiden var en lyxvara, och bara i undantagsfall var
avgörande för överlevnaden, har idag istället blivit ett hot mot densamma. Dagens
animaliekonsumtion är dessutom inte bara skadlig för miljön, utan även för hälsan.
Livsmedelsverket rekommenderar svenskarna att dra ner på konsumtionen av rött
kött och charkuterier, vilka kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och
tjocktarmscancer. Alla animalier innehåller skadligt kolesterol, som bidrar till
hjärt-kärlsjukdomar – den främsta dödsorsaken i Sverige. Ny forskning visar att
dessutom att mjölk, tvärt emot vad mjölkindustrin länge fört fram, leder till ökad
risk för frakturer. 1
I dagens moderna samhälle finns det inte längre några argument för att för vår
överlevnad döda och utnyttja djur. Trots det äter de flesta idag animaliska
produkter, ofta utan att ha gjort ett aktivt val. Snarare handlar det om vanor och

1

Mikaëlsson et al. (2014) Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men:
cohort studies. Uppsala Universitet. (sammanfattning:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okaddodlighet)

samhällsstrukturer – normen för kost innehåller idag kött, och att äta vegetabiliskt
kräver oftast mer aktiva val och insatser.
Valen kring kost är naturligtvis upp till varje enskild privatperson, men skolan är
en offentlig arena, inte privat. Skolan har en uppgift att förmedla värdegrunder och
normer i linje med den samhällsutveckling som önskas, inom allt från hälsa till
miljö och etik. Utifrån den miljöutmaning vi står inför, samt de rådande
forskningsrönen kring klimat och hälsa, framstår det som en logisk slutsats att
maten i skolan bör utgå från vegetabilisk grund, med animaliska alternativ som
tillval, istället för tvärt om.
Att genomföra ett sådant förslag skulle i stort sett vara kostnadsfritt, eftersom
animaliefri kost är billigare. Det torde vidare inte heller innebära merarbete för
skolbespisningspersonalen – tvärt om, eftersom en vegetabilisk kost är
inkluderande för både laktosintoleranta, äggallergiker, samt personer som äter
halal eller kosher. Det finns dessutom redan exempel på skolor som har
vegetabilisk kost som grund – inte minst Orionskolan i Visby, som till och med
finns med på White Guide Juniors lista över Sveriges bästa skolrestauranger.
Maten är bärare av kultur och traditioner, och för många representerar den bekanta
maten en viktig trygghet. Mat är också en viktig del av identiteten – det är en
markör för både klass, kultur och genus. Därför är det viktigt att en övergång till
vegetabilisk kost som grund sker i en process som också innefattar samtal,
utbildning och som inkluderar och engagerar de berörda – elever, anställda och
föräldrar. Det finns all möjlighet att inkludera en sådan process i den ordinarie
skolutvecklingen, eftersom flera skolämnen faktiskt har kursplaner som omfattar
kunskap och medvetenhet om klimat, hälsa och konsumtion – inte minst
hemkunskapen.

Jag yrkar därför på
- Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
- Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där både elever,
personal och föräldrar är inkluderade.
- Att att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om
vegetabilisk kostlära

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Datum 2017-01-30

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/937
27 oktober 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Uppföljning – God ordning på stan 2017
Förslag till beslut

•

Ta emot informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Inför sommaren 2017 har flera av Region Gotlands verksamheter, Polisen, andra
myndigheter, näringslivet och ideella organisationer förnyat den gemensamma
målbilden för God ordning på stan (RS 2017/333). Åtgärder för att få ner
berusningsnivån prioriterades. Sommaren summeras enligt nedan.
Den allmänna bedömningen är att sommaren 2017 har varit bra. Våld i offentlig
miljö har inte ökat sedan förra året. Däremot har tillslagen på narkotika ökat. Det kan
delvis förklaras med ökade resurser till området inom polisen.
Berusning
Berusningsnivån är fortfarande hög men anses inte ha ökat. Åtgärder har genomförts
för att få den att minska. Samarbetet mellan Regionens tillståndsverksamhet, polisen
och näringen har utvecklats ytterligare. Till exempel genomförs dialoger direkt med
näringsverksamheter i förebyggande syfte. Detta uppskattas av både berörda krögare
och myndigheter.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, anger färre omhändertagande på grund av
fylleri jämfört med förra sommaren. Även antalet förgiftningar, alkohol och tabletter,
har minskat i jämförelse med sommaren 2016. Vidare har HSF haft extra
personalresurs vid storhelger såsom midsommar, v 29 och v 32 för medicinsk
tillnyktring. Samarbetet mellan polisen och HSF fungerar bra.
Tillsyn
Ansökningar om alkoholtillstånd har ökat med ca 40 procent i år. Ansökningarna
koncentreras till vår och vår-sommar. Resultatet av detta blir en hög arbetsbelastning
på Tillståndsmyndigheten (TM). TM har genomfört 234 (250 st 2016) tillsynsbesök
på Gotland under sommarmånaderna. Bristande matutbud är en av de vanligaste
orsakerna till en erinran.
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Narkotika
Tillgången på narkotika, framför allt cannabis, är fortfarande hög på Gotland. Polisen
menar att även kokain som tidigare har varit en sommarpartydrog ”stannar kvar” och
finns numera året runt på ön. Nytt är även etableringen av rökheroin. En liberal syn,
främst av ungdomar, på narkotikaanvändning oroar.
Ungdomar
Verksamheter som arbetar med ungdomar upplever sommaren 2017 som lugn.
Satsningen på 225 ungdomsjobb är positivt. Samtliga ungdomar har genomfört sina
sommarjobb. De få avhopp som gjorts har anledningen varit att ungdomarna har fått
andra jobb.
Ungdomsgruppen har på grund av avsaknaden av övertidsavtal endast utfört
fältverksamhet under fem pass. Det man noterar, liksom tidigare år, är hög
berusningsnivå.
På Solbergaskolan har även i år ungdomsverksamheten, Lagret, bedrivits. Aktivitetsparken, i anslutningen till Lagret, har varit en lyckad satsning. Det har varit välbesökt
och har fungerat väl. Under sommaren har fyra ungdomsgårdar varit öppna på
landsbygden. Det finns en oro omkring ungdomar och narkotika. Verksamheterna
kan identifiera ungdomar som har ett riskbeteende. De anser också att vuxnas
”öppna” festande utgör en risk för ungdomar. Visby är ett populärt besöksmål
särskilt under sommarveckorna med många restauranger, evenemang och andra
aktiviteter. I denna miljö rör sig ungdomarna dagligen. Vuxnas beteende blir
förebilder och ungdomar gör som vuxna gör.
Ljudnivåer
Mellan 1 juni och 31 augusti anmäldes ca 60 klagomål med anledning av höga
ljudnivåer till enheten för miljö- och hälsoskydd. I förhållande till sommaren 2016
upplever miljö- och hälsoskydd att klagomålen har ökat något. Majoriteten av
klagomålen är anonyma. Då riktvärden gäller buller inomhus hos de som klagar kan
ingen utredning göras då adressen är okänd. Vid anonyma klagomål informeras alltid
verksamheterna. Krogarnas ”säsongsöppningskvällar” resulterar i flertalet klagomål,
något som blivit tydligare på senare år. Två vitesförelägganden har utdelats under
sommaren.
Övrigt
Gästhamnen rapporter även i år att samarbetet med Regionens hamnverksamhet är
mycket bra. Hög ljudnivå från närliggande restaurang och nattklubbsverksamhet är
problematisk. Anmälan är gjord till Regionens enhet för miljö- och hälsoskydd.
Från Svenska kyrkans tält utanför Österport rapporteras en lugn sommar med många
besökare som har uppskattat servicen. Tältet har varit bemannat, liksom tidigare år,
med 2 - 5 frivilliga per natt, från v 27 – v 32. Svenska kyrkan har dock svårigheter
med att finna frivilliga som vill jobba sena nätter. På fredagar och lördagar slutar
arbetspassen kl 04.00 i och med sena hemgångar från krogarna.
Liksom föregående år anser teknikförvaltningen, TKF, att det är problem med
nedskräpningen i Visby. I år har man utökat helgstädning till att gälla hela augusti
månad. Extra städning sker under Almedalsveckan. TKF menar att människors
beteende till att bidra till en renare miljö har blivit sämre. Ett problem som växer är
till exempel hushållssopor i papperskorgar.
Medeltidsveckan har varit lugn. Nytt för i år var Mattorget på Paviljongsplan som
även innefattade tillstånd för alkoholservering. Arrangörerna begränsade
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försäljningen av alkohol till två enheter vilket, menar man, förebygger så att ingen
langning sker. Bemanningen av ett antal Miljö- och trygghetsvärdar som hjälper
besökare tillrätta och samtidigt håller populära stråk fria från skräp har uppskattats.
Miljö- och trygghetsvärdarna har funnits på plats mellan kl 22.00 – 04.00.
Medeltidsveckan har generellt upplevts som både lugn och trygg.
Bilförbudet i innerstaden respekteras dåligt anser teknikförvaltningen, TKF.
Sammantaget på Gotland har ca 65 uteserveringar beviljats tillstånd under sommaren
(62 st 2016). Det har varit mycket trafik, liksom föregående sommar, på hamnen,
särskilt kvällstid. Utbudet av restauranger, nöjeslokaler, bibliotek, strövområde,
hamnverksamhet samt gästhamn gör att det är många människor i rörelse. Minskad
trafik skulle öka både tryggheten och säkerheten för människor i närområdet.
Mängden ”gatupratare” ökar för varje år. Tillstånd krävs för att få ha en skylt utanför
sin verksamhet. Inga tillstånd ges då tillgängligheten på platsen minskar framför allt
för människor med funktionsnedsättning. Ett utvecklingsarbete pågår med vad som
skulle kunna vara lämpliga skyltar, utan skaderisker.
Dialogen om God ordning på stan utvecklas

Arbetet med en gemensam målbild för God ordning på stan har byggts upp sedan 2003
utifrån det så kallade 10-punktsprogrammet. Den har varit värdefull för de
inblandade. Den har skapat en förståelse för varandras uppdrag och öppnat upp för
snabba dialog- och informationsvägar. Samarbetet för att åtgärda olika problemområden är mycket gott. Mötesformen, 2 st möten/år, har allt eftersom tjänat ut sitt
syfte. Den behöver utvecklas och konkretiseras utifrån de utmaningar som kvarstår.
Andra forum med liknande uppdrag har också tillkommit under åren och därför
anses målbilden och dess möten ha uppfyllt sitt syfte.
Tillsammans med polisen, och den överenskommelse som har utmynnat i
Medborgarlöften, och näringen, utvecklar regionstyrelseförvaltningen en kontinuerlig
mötes/arbetsprocess där dialogen inriktas på åtgärder omkring överenskommet
problemområde. Samarbete och dialog kommer att utvecklas i befintliga
mötesstrukturer. Regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet ansvarar
för att upprätthålla det gemensamma utvecklingsarbetet och att årlig rapportering
sker till Regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Socialförvaltningen – Beroendeenheten & ungdomsgruppen
Kultur- och fritidsförvaltningen – Kultur och ungdomsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – IVA & Akuten
Teknikförvaltningen – Mark och stadsmiljö, Gatu- och markenhet & Hamnavdelningen
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd
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Björn Linder

Regionstyrelsen

Indikatorer till styrkort 2016-2019, uppdatering 2017
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Vid arbetet med årsredovisningen 2016 och dess uppföljning av mål, uppdagades att
några indikatorer inte var möjliga att redovisa. Detta beror på olika saker t.ex.
svårigheter att få fram data, nedbrytning eller aggregering till vald nivå inte varit
möjlig eller att nyckeltal inte längre finns tillgängliga eller förändrats. Under 2017 har
ytterligare information om några indikatorer blivit känd.
Regionstyrelseförvaltningen har efter att dessa indikatorer identifierats utfört ett
arbete syftande till att säkerställa att valda indikatorer fortsättningsvis kan följas upp.
I vissa fall föreslås nya indikatorer som ersätter tidigare valda, i andra fall föreslås
justering/omformulering. I några fall föreslås också att indikatorer utgår.
I bilaga redovisas en sammanställning av samtliga mål med tillhörande indikatorer.

Ärendebeskrivning

Nedan redovisas de indikatorer som föreslås förändras:
Mål 3, Ett jämställt och jämlikt Gotland och mål 9, Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

Dessa två mål har tillsammans nio indikatorer kopplade. En av dessa används av
båda målen: Gymnasieelever som börjat på högskola/universitet inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning.

Resultat har inte funnits tillgängligt i Kolada fr.o.m. 2015, utan har hämtats från
Skolverkets Jämförelsetal. Där har dock inte könsuppdelad statistik funnits tillgänglig.
Efter kontakt med RKA (Kolada) framkom att anledningen till inte 3-årsvärdet
redovisas längre är för att SKL:s Öppna Jämförelser Gymnasieskola övergått till 2årsvärdet. Fortsättningsvis föreslås att 2-årsvärdet används, d.v.s. en anpassning till
Öppna Jämförelser vilket också ger tillgång till könsuppdelad statistik.
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Tidigare indikator

Ny indikator

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola
inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel
(%)

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år
efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun,
andel (%)

Mål 7, Ingen bostadsbrist

Till målet finns fyra indikatorer kopplade. En av dessa är Utbud av privatbostäder till
försäljning i Visby respektive övriga Gotland.
I årsredovisningen redovisas hela Gotland, ingen uppdelning mellan Visby och övriga
Gotland har kunnat göras. Detta eftersom Mäklarstatistik inte tillhandahåller statistik
på lägre nivå än kommun. Indikatorn föreslås istället omfatta hela Gotland.
Tidigare indikator

Förändrad indikator

Utbud av privatbostäder till försäljning i Visby
respektive övriga Gotland

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland

Mål 10, God tillgång till vuxenutbildning

Till målet finns fyra indikatorer kopplade. Två av dessa är Antal gymnasiala
vuxenutbildningar under året och Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud.
Dessa har visat sig vara svåra att följa upp. Exempelvis sker gymnasial
vuxenutbildning ofta på kursnivå, vilket inte avspeglar indikatorns intention.
Svårigheten är likartad avseende Folkhögskolan med t.ex. sommar- och distans- samt
deltidskurser. Indikatorerna föreslås utgå.
Tidigare indikatorer

Förslag

Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året

Indikatorn utgår

Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära
kursutbud

Indikatorn utgår

Mål 20, God kvalitet i skolan

Till målet finns sex indikatorer kopplade. En av dessa är Elevers syn på skolan och
undervisningen i årskurs 8 vilken mäts genom enkät utförd av SKL.
SKL har sedan 2010 samlat in enkätsvar om ”Elevernas syn på skolan”. För att
minska uppgiftsbördan för kommuner och skolor kommer insamlingen att avvecklas.
SKL kommer istället att använda data från Skolinspektionens Skolenkät.
Skolinspektionen har ändrat sin tillsynscykel vilket innebär att alla huvudmän
omfattas av Skolenkäten vartannat år. Eftersom förändringen också påverkar KKiK
(Kommunens Kvalitet i Korthet), där indikatorn ingår som ett mått, föreslås att den
ersätts med KKiK:s ersättningsmått från Skolinspektionens enkät.
Tidigare indikator

Ny indikator

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar

Mål 26, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Till målet finns två indikatorer kopplade. En av dessa är Medarbetarengagemang (HME)
totalt – Totalindex.
Indikatorn har inte någon koppling till målet och föreslås utgå.
Tidigare indikator

Förslag

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Totalindex

Indikatorn utgår
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Bedömning

Arbetet med att uppdatera indikatorerna har involverat sakkunniga medarbetare på
regionstyrelseförvaltningen. Förutom de indikatorer som föreslås förändras eller utgå,
har också övriga indikatorer kontrollerats. Dessa har konstaterats inte ha något
behov av förändring. Det finns därmed en bred förankring i de förändringar som
föreslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Samhälle

RS 2016/741

Målomr Mål
Indikator
Social hållbarhet
1. God folkhälsa
Andel av befolkningen 16‐84 år som röker dagligen (%)
Registrerade försäkrade 19‐24 år med sjuk‐ och aktivitetsersättning pga psykisk ohälsa i länet, antal/1000
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall.
Andel av befolkningen 16‐84 år med upplevelse av otrygghet (%)
Andel av befolkningen 16‐84 år med självupplevd bra hälsa (%)

2. Gotlänningar känner sig delaktiga
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Nöjd Inflytande‐Index ‐ Helheten
Andel av befolkningen 16‐84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland
Andel av befolkningen 16‐84 år med självupplevd bra hälsa (%)
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Förldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel (%)
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret, antal/100 000 inv.

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor
Barn 1‐5 år inskrivna i förskola, andel (%).
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Invånare 0‐19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)
Invånare 0‐20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv. 0‐20 år.
Invånare 0‐20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)

5. Ett rikt och tillgängligt kultur‐ och fritidsliv
Nöjd Medborgar‐Index – Idrotts‐ och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar‐Index – Kultur
Nöjd Region‐Index – Fritidsmöjligheter

6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort
Relativ befolkningsutveckling Visby tätort

2017‐10‐25
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Målomr Mål
Indikator
Ekonomisk hållbarhet
7. Ingen bostadsbrist
Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive övriga Gotland (%)
Andel bosatta av anvisade nyanlända (%)
Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller flerbostadshus)
Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
Andel av hela befolkningen, 15‐74 år, som är i sysselsättning
Andel i befolkningen, 25‐64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar
Relativt arbetslöshetstal
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

10. God tillgång till vuxenutbildning
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Antal båtpassagerare per år
Antal flygpassagerare per år
Längdmeter färjegods
Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

12. Ett gott näringslivsklimat
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) ‐ Totalt, NKI

13. Ökad folkmängd
Folkmängd Gotland
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Målomr Mål
Indikator
Ekologisk hållbarhet
14. Utveckla Gotland som ekokommun
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Lokalt producerad biogas, GWh/år
Lokalt producerad solel, GWh/år
Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Antal kommunala vattenskyddsområden
Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade vattentäkter (%)
Procentuell andel tjänligt provresultat i enskilda vattentäkter (%)

17. Gotlands klimatavtryck ska minska
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen
Sektorsvisa klimatutsläpp CO2e (stenindustri, jordbruk inkl. djuhållning, mark‐ vägtransport, inrikes sjöfart och övrigt)

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Ej fastställd
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Kvalitet
19. God tillgänglighet till Region Gotland
Andel som får svar på e‐post inom två dagar, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Informationsindex för regionens webbplats – Totalt
Kontakt med primärvården samma dag ‐ telefontillgänglighet (%)
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)

20. God kvalitet i skolan
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar

21. God kvalitet i vården
Nettokostnad hälso‐ och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv
Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel (%)
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar, andel (%)
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv
Andel approximalt kariesfria 19 åringar

22. God kvalitet i omsorgen
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg ‐ helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg ‐ helhetssyn, andel (%)
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp‐ och serviceboenden, andel (%) av maxpoäng
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen, andel (%) av maxpoäng
Ej återaktualiserade ungdomar 13‐20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
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Medarbetare
23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet
Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet
Medarbetarengagemang (HME) totalt ‐ Motivationsindex

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser
Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare
Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet
Medarbetarengagemang (HME) totalt ‐ Ledarskapsindex

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål
Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete
Medarbetarengagemang (HME) totalt ‐ Styrningsindex

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Sjukfrånvaro
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Ekonomi
27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad för verksamheten

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
Soliditet

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
Total nettokostnadsökning (%)
Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag (%)

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Andel av VA‐budget till reinvesteringar
PU‐kostnad per m2

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets resultat
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