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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/603
15 november 2017

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag. Avgifterna
förslås träda i kraft 2018-01-01.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och
modellen för hjälpmedel under 2019.

Sammanfattning

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av
egenavgifter för hjälpmedel. Förslag har översänts till Socialnämnden och Hälso- och
sjukvårdsnämnden på remiss. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.
Med ledning av förslag och remissvar föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande sammanställning (som också finns som bilaga 1)
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna
över 18 år
Stöd- och
kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för
CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3
avståndsglas) Glasögon
(högst 0,3 bifokala)

Förslag till avgift
Högkostnadsskydd
Avgiftsbefrielse för barn och 2000 kr/12unga under 18 år
månadersperiod
100 kr engångskostnad
Ingår
600 kr/tyngdtäcke
Ingår
600 kr/öra
Ingår
1000 kr/par

Nej

150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ingår
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår
100 kr/kalendermånad

Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
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•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar och tyngdtäcken.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är anpassade med de som tillämpas
inom Stockholm läns landsting.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för arbete med
egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldersgräns som för patientavgifter. Avgiften för
tyngdtäcken och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för
hjälpmedel som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning
har kostnader för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.3 mkr/år till ca 2 mkr/år. Kostnaden
för avgiftsfrihet för barn är oklar, eftersom regionen tidigare givit bidrag för glasögon
och det nu blir avgiftsfritt. Avgiftsfrihet för ortopediska skor till barn beräknas
minska intäkten med 8 tkr/år.
Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp under 2019.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043
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Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841

Kostnader för hjälpmedel för HSF enligt redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
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Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift tillämpas, vilket ibland inom området
hjälpmedel också uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för
patientavgift, inklusive förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen anger genomgående begreppet ”patientbesök för
behovsbedömning eller förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning
avses ”… att prova ut, anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också
att informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion och
nytta”, d.v.s. alla moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs
inte av detta förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som för enskilda brukare
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sammantaget orimliga egenavgifter kan det finnas särskilt högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen konstaterar att alla landsting tar ut någon form av
hjälpmedelsavgift, men utredningen uttrycker också att det inte finns något
entydigt lagstöd för att ta ut hjälpmedelsavgifter idag.
Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant lagstöd för hjälpmedelsavgifter
införs. Vidare föreslår hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall
förbjudas.
Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar kan följas via huvudmännens hemsidor:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
behovstrappa: Behovstrappa
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel

Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
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Remissvar från SON, HSN och tillgänglighetsrådet

Socialnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden vill dock påtala att det är svårläst hur de 6 utgångspunkterna för
egenavgifter, med undantag för särskilda hänsyn till barn, varit styrande i
utformningen av förslaget. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket
högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända
hjälpmedel. Det framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan
motiveras som rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta
perspektiv.
Tillgänglighetrådet framför att tyngdtäcke bör ingå i högkostnadsskydd. Motiveringen
är att socioekonomiskt svaga grupper har mindre förutsättningar att betala avgiften
och att vård på lika villkor eftersträvas.
Förslag val av modell för egenavgifter

Stockholms läns landsting har en hjälpmedelsguide, likartad med vad vi tillämpar
inom Region Gotland, uppbyggd efter princip med fyra olika behovstrappor
(aktiviteter i dagliga livet, förflyttning, kommunikation samt vård och behandling).
Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som
verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga
bedömningar för brukare.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland
så förordas en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda hjälpmedel och hyra för
vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till hjälpmedelsutredningens förslag
att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens regelverk innehåller inga serviceavgifter.
Likaså föreslås att avgifter tillåts endast för personer över 18 år. Utgångspunkt har
också varit likartad hantering och nivåer med Stockholms läns landsting.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18 år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
100 kr/kalendermånad

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Ingår
Ingår
Nej
Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Ingår
Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
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•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar och tyngdtäcken.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas egenavgifter enligt tabell ovan (samma
som bilaga 1). Eftersom Stockholms läns landsting har en likartad modell med
hjälpmedelsguide och behovstrappa för prioriteringar, bedömningar och avgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från Stockholms läns landsting (SLL). I mån av tillgång
tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa hjälpmedel via
korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering av hjälpmedel
och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med möjlighet till
korttidshyra.
Förslaget innebär att engångsavgift för tyngdtäcken på 600kr/st samt
engångskostnad för kryckkäppar på 100kr/par införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till ca
2 mkr, varav kryckkäppar ca 150tkr, tyngdtäcken ca 110tkr, hörapparater ca 60tkr
ortopediska skor till vuxna ca 300tkr och hyresavgift CPAP/BIPAP ca 100 tkr. .
Avgiftsfrihet för ortopediska skor till barn beräknas minska intäkten med 8 tkr/år.
Eftersom förslaget bygger på balanseringen mellan de olika utgångspunkterna, där
arbetet att finna rätt balans leder till att det inte går att härleda respektive
utgångspunkt till specifik del i förslaget, mer än särskild hänsyn ska tas till barn.
Angående punkt 5 Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända
hjälpmedel, har regionen befintliga anvisningar till förskrivare och brukare för att få
både användning och återlämnande att fungera tillfredställande. Förskrivare måste
normalt genomgå särskild förskrivarutbildning för att få förskrivningsansvar, där det
särskilt markeras att förskrivaren har ansvar för uppföljning av användning och även
återlämnande av hjälpmedel. I det digitala förskrivningsverktyget finns sammanställning per brukare vilka hjälpmedel brukaren har från hjälpmedelscentralen för att
underlätta uppföljning. Det är brukligt att förskrivaren tittar igenom listan av
hjälpmedel som är förskrivna innan ny förskrivning sker. Vid varje förskrivning av
hjälpmedel delas en förbindelse kring förskrivna hjälpmedel ut. I denna förbinder sig
brukaren att återlämna sitt hjälpmedel då man inte längre har behov av detsamma.
Brukaren förbinder sig också att ha en hemförsäkring som täcker eventuell förlust
eller skada på sitt hjälpmedel. Erfarenheterna från socialförvaltningen att genomföra
regelbunden genomgång av användning och behov hos hjälpmedelsbrukaren visar att
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det är effektivt sätt att dels få avsedd hjälp/effekt för brukaren, och dels få effektiv
användning av hjälpmedlen.
Under 2016 gjordes en enklare händelseanalys av förskrivning av de hjälpmedel en
brukare fått då det visade sig att flera dubbelförskrivningar skett. Analysen visades
och diskuterades vi två tillfällen där både förskrivare från HSF och SOF var
inbjudna. Där var det aktuellt att diskutera hur vi samarbetar och undviker liknande
händelser.
Egenavgiften för hörapparater är en följd av anpassning till avgiftsnivåer i
Stockholms läns landsting snarare än att få fullständig rättvisa. För att uppnå större
rättvisa vore det rimligt att ta bort egenavgift på hörapparater, men då stämmer det
inte med punkt 6 i förutsättningarna, att ge intäkt till huvudmannen. Att ha
egenavgift på hörapparat istället för bidrag blir mer likartad med övriga egenavgifter.
Hörapparater har hittills varit det enda hjälpmedlet där man som brukare betalar en
eventuell mellanskillnad.
Regionen har ett regelverk och upphandlade produkter som styr det som förskrivs till
brukare. Erfordras en annan produkt än det som ryms inom regelverket ska det
godkännas av ansvarig chef eller tas upp i ärendegruppen för hjälpmedel. I
ärendegruppen deltar hjälpmedelskonsulenter, chefen för hjälpmedelscentralen samt
enhetschefer från HSF och SOF. Anledningen till val av annan produkt ska tydligt
anges. Denna metod för förskrivning säkerställer dels att förskrivning sker inom
ramen för medicinsk bedömning och dels att det finns utrymme för anpassning
utanför standardiserat regelverk.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
För inkontinensprodukter gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Eftersom det inte finns system för hantering av högkostnadsskydd/frikort för
hjälpmedel få den enskilde brukaren samla kvitton för redovisning när
högkostnadsskyddet uppnås.
Den regioninterna prismodellen för fördelning och betalning av kostnader för
hjälpmedel berörs inte av förslaget till egenavgifter och får vid behov redovisas som
särskilt ärende.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Beslutsunderlag

Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden HSN 2017/369 §407
Remissvar från Socialnämnden SON 2017/288 §118
Utlåtande från Tillgänglighetsrådet §31
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
HSN
SON
RSF/HMC
UAF/Lena Palmqvist
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18 år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/603

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
100 kr/kalendermånad

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Ingår
Ingår
Nej
Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 407

Internremiss: Förslag till egenavgifter för
hjälpmedel

HSN 2017/369
HSN-AU § 414

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna ett tillägg, enligt ordförande
Stefaan De Maeckers yrkande, till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
internremissen från regionstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(§ 26 hälso- och sjukvårdslagen). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Stockholms läns landsting
(SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter. Dessa uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter. Därför förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Förslag till egenavgifter redovisas i tabell 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar
följande tillägg till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på internremissen från
regionstyrelseförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1,
men vill dock påtala att det är svårtutläst hur de 6 utgångspunkterna för egenavgifter,
med undantag för särskilda hänsyn till barn, har varit styrande i utformningen av
liggande förslag. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända hjälpmedel. Det
framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan motiveras som
rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta perspektiv.
Ordföranden finner bifall till sina yrkanden.
Bakgrund HSN-AU § 414
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Parallellt med införandet av de nya hjälpmedelsavgifterna kommer arbete inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen göras för att fler hjälpmedel ska lämnas tillbaka.
Yrkanden
Leif Dahlby (S) yrkar att:
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Leif
Dahlbys (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef hab/rehab
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/369
28 augusti 2017

Yvonne Skovshoved

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel
enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
1 (9)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/369

och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
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9 220 000

13 620 000

60 782

Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år
52 Socialförvaltningen

1
6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder
7-17 år

886
4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
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egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/369

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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21 augusti 2017

Cecilia Berg

Socialnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
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motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
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Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
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egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Regiondirektör
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 118

Intern remiss - Egenavgifter för hjälpmedel inom
Region Gotland

SON 2017/288
SON/AU § 54

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt ett antal utgångspunkter för egenavgifter:
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt en modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är utarbetat
i en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso - och
sjukvårdsförvaltningen, och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisningen ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms
läns landsting (SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar
och också avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för
egenavgifter, förordas en avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Egenavgifter redovisas i tabell 1.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tabell 1 Egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod

Kryckkäppar (2st)

100 kr engångskostnad

Ingår

Tyngdtäcke

600 kr/tyngdtäcke

Nej

Hörapparater

600 kr/öra

Ingår

Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par

Nej

Stöd- och kompressionsstrumpor

150 kr/arm/ben 300 kr/par

Ingår

Ortoser

Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår

Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad

Ingår

Hyresavgift för CPAP/BIPAP

100 kr/kalendermånad

Ingår

Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

700 kr/glasögon

Ingår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2012/222
16 oktober 201713 november 2017

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Regelverk för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att fastställa regelverk för hjälpmedel enligt
Region Gotlands hjälpmedelsguides behovstrappa och allmänna anvisningar.

Sammanfattning

Region Gotland införde nytt system för hjälpmedelsverksamheten 2013, och det
pågår ännu arbete för att samla alla hjälpmedel och verksamhetsområden i systemet.
Samtidigt moderniserades regelverket till att utgå från behov istället för produkter
Det nya regelverket består, utöver tidigare fastställd hjälpmedelspolicy, av två delar;
allmänna anvisningar och produktområdenbehovstrappa. Produktområden har
översatts till en så kallad behovstrappa. Eftersom regelverket berör flera nämnder är
det regionstyrelsen som fastställer regelverket, och allmänna anvisningar och
behovstrappa skall fastställas.
Förslaget har utformats tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar och
har sedan varit på remiss till berörda nämnder, som samtliga tillstyrker förslaget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för Region
Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för hjälpmedel inom
Region Gotland.
Arbete med nytt regelverk startade 2013-04-01 med avgränsning i ett Delprojekt 1 till
de områden som ingick i det gamla regelverket.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består av två
delar; allmänna anvisningar och produktområdenbehovstrappa. Allmänna
anvisningar har reviderats av representanter från socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och serviceförvaltningen, samt i fokusgrupp bestående av
förskrivare och enhetschefer.
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Tidigare Pproduktområden har översatts till behovstrappan. Arbetsgrupper har
bildats för varje område i behovstrappan och har bestått av förskrivare från olika
verksamheter och förvaltningar (HSF, SOF och BUF).
Behovstrappan består av 4 delområden utifrån olika behov enligt nedanstående bild.

För varje delområde finns en behovstrappa. Behovstrappan visar att behov kan vara
olika viktiga. Vid varje trappsteg visas de hjälpmedel som kan förskrivas samt
gällande förskrivningsanvisningar (bilderna nedan är klickbara med länkar till hjälpmedelsguide).

Formaterat: Teckensnitt:8 pt
Formaterat: Teckensnitt:8 pt
Formaterat: Teckensnitt:8 pt
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Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste
behoven som först ska tillgodoses finns på trappans första steg, de näst viktiga på
andra trappsteget och så vidare. De övriga delområdena inom behovstrappan bygger
på samma princip med ett antal steg i prioritetsordning.
Behovstrappan kopplas samman med hjälpmedelscentralens beställningssystem för
hjälpmedel. Detta gör att medborgaren ser vilket sortiment som finns för de
hjälpmedel som beställs via hjälpmedelscentralen.
I Delprojekt 2 har arbetet fortsatt med arbetet med hjälpmedel som tidigare inte
reglerats av sammanhållet regelverk. De största områdena är hjälpmedel för
inkontinens, hjälpmedel för andning samt hjälpmedel för nutrition. Det återstår ännu
vissa områden som inte är genomgångna.
Förändringar av behovstrappan hanteras i Region Gotlands gemensamma
samverkansgrupp för hjälpmedel och vid behov därefter i hjälpmedelskommittén.
Förändringar som innebär ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser av
större omfattning hänskjuts av hjälpmedelskommittén till respektive nämnd för
ställningstagande.
Ändringar i Allmänna anvisningar beslutas av regionstyrelsen.
Remissvar

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till
regelverk.
Socialnämnden beslutar godkänna förslaget till regelverk.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet
av fastställande av hjälpmedelsguiden, med kommentar att förtydliga vad ”konsekvenser
av större omfattning” kan vara.
Bedömning

Arbetet med förnyat regelverk har skett i samverkan med berörda och följer
dessutom likartad modell från Stockholms läns landsting med hjälpmedelguide,
anvisningar och behovstrappa. Eftersom upphandling av hjälpmedel till stor del sker
gemensamt med Stockholms läns landsting är det en fördel med likartat regelverk.
I förslag till regelverk för hjälpmedel anges ”Innebär förändring ekonomiska eller
verksamhetsmässiga konsekvenser av större omfattning hänskjuter
hjälpmedelskommittén frågan till respektive nämnd för ställningstagande” . I sitt
remissvar uttrycker HSN att ”konsekvenser av större omfattning” bör definieras. Vid
förändringar i regelverket får deltagarna i samverkansgrupp eller hjälpmedelskommitté signalera när de uppfattar att förslag till förändring går utanför deras
beslutsmandat och att frågan behöver lyftas till nästa/övergripande beslutsnivå, dvs
förändringen kan inte genomföras om inte samtliga berörda deltagare i kommittén
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ger sitt ok, eller att beslut finns från berörd nämnd/styrelse att förändring ska göras.
Detta säkerställer att förändringar i regelverk inte genomförs utan att ansvariga fått ta
ställning till förändringen. Det kan gälla både förändring för verksamheten/ekonomi
eller för en hjälpmedelsbrukare.
Därtill medverkar också ekonom i handläggning/beslut i ärenden med ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

BUN 2015 § 40
GVN 2015 § 51
SON 2015 § 89
HSN 2015 § 56
http://gotland.se/91750 Region Gotlands hjälpmedelsguide inkl behovstrappa,
policy och allmänna anvisningar
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
BUN
GVN
SON
HSN
RSF/Hjälpmedelscentralen
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Allmänt
Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och
om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland.
Hjälpmedelsguiden gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom, eller via
avtal med Region Gotland. Hjälpmedelsguiden utgår från lagstiftning och politiska
beslut samt följer de etiska principer för prioritering inom hälso- och sjukvården som
fastställts av riksdagen.
Hjälpmedelsguiden ska ge anvisning åt i första hand förskrivare och övrig personal
som deltar i hjälpmedelsförsörjningen. Den är också avsedd som information till
Region Gotlands medborgare.
Hjälpmedelsguidens olika delar klargör vad som räknas som hjälpmedel inom Region
Gotland. Den skall bidra till att bedömningar vid förskrivning görs på ett objektivt sätt
utifrån ett behov samt klargöra ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter där
hjälpmedel används.
Hjälpmedelsverksamheten i Region Gotland styrs av Hjälpmedelskommittén som
består av hjälpmedelsstrateg från Ledningskontoret (LK) samt beslutande och
sakkunniga representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF),
Socialförvaltningen (SOF), Serviceförvaltningen (SF), Barn- och
ungdomsförvaltningen (BUF) samt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
(GVO).
Hjälpmedelsråd består av sakkunniga representanter från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Socialförvaltningen (SOF).
Förändringar i allmänna anvisningar och behovstrappor av betydande art bereds av
hjälpmedelsråd inom Region Gotland i dialog med intresseorganisationer. Underlag
lämnas sedan till hjälpmedelskommittén för beslut alternativt beredning till
Regionstyrelsen.

Hjälpmedel
Hjälpmedel är en del i vård och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Produkter som är
avsedda som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning klassas som
medicintekniska produkter. De grundläggande kraven på medicintekniska produkter
återfinns i lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584).
Varje sjukvårdshuvudman (landsting/region/kommun) fastställer för vilka enskilda
behov hälso- och sjukvården tillhandahåller personliga hjälpmedel.

Personligt hjälpmedel
Med personligt hjälpmedel avses de medicintekniska produkter som en person
behöver i det dagliga livet för att förbättra, vidmakthålla eller kompensera nedsatt
kroppsfunktion och som kräver särskild kompetens för bedömning, utprovning och
uppföljning.
Som personligt hjälpmedel räknas även hjälpmedel:
- vid vård av anhörig i gemensamt hem
- vid vård av person som får personlig assistansersättning
- som förälder med funktionsnedsättning behöver för att kunna sköta sitt/sina
barn.
Verksamhetshjälpmedel
Hjälpmedel som behövs för att bedriva verksamhet, där person/personer med
funktionsnedsättning vistas i, till exempel förskola, skola, sjukhus, särskilda
boendeformer och korttidsboende, skall bekostas av respektive verksamhet.
Hjälpmedel som i första hand används för personalens arbetsmiljö, undantag
personlig assistans, räknas som arbetstekniskt hjälpmedel och är ett
verksamhetsansvar.
Utanför begreppet personligt hjälpmedel faller även hjälpmedel för yrkesinriktad
rehabilitering, arbetstekniska hjälpmedel, särskilda pedagogiska hjälpmedel inom
barnomsorg och skola.

Vem kan få hjälpmedel?
Person folkbokförd på Gotland
Person som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionsnedsättning
eller sjukdom har behov av hjälpmedel ska, efter behovsbedömning, kunna få
hjälpmedel förskrivna.
Person folkbokförd i annat län
För person som skadats eller insjuknat akut under vistelsen på Gotland kan
hjälpmedel korttidsutlånas utan kostnad för personen så länge hon/han är kvar inom
regionen. Detta inbegriper endast de hjälpmedel som personen är i akut behov av.
Om kostnaden överstiger 10 000 kr skall förskrivaren på Gotland kontakta
hemlandsting/kommun/region.
(Riksavtalet för utomlänsvård och kommentarer 2011-05-01)
Person som önskar korttidshyra hjälpmedel
Personer som önskar hyra hjälpmedel ska själv kontakta Hjälpmedelscentralens
kundtjänst på Gotland.
Personen betalar själv hyreskostnaden enligt Hjälpmedelscentralens sortiment och
prislista för korttidsuthyrning av hjälpmedel.

Hemlandsting/kommun/region önskar hyra hjälpmedel
Personer som planerar att besöka Gotland och önskar hyra hjälpmedel där
hemlandsting/kommun/region ska betala ska hemlandsting/kommun/region ta kontakt
med Hjälpmedelscentralens kundtjänst på Gotland.
Hemlandstinget/kommunen/regionen betalar hyreskostnaden enligt
Hjälpmedelscentralens ordinarie sortiment och prislista.
Svensk medborgare bosatt i utlandet/utländsk medborgare/flykting
För svensk medborgare bosatt i utlandet, utländsk medborgare samt flykting:
kontakta avgiftshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.

Flytt från Gotland
Person folkbokförd på Gotland som planerar flytt till annan ort och har personligt
förskrivna hjälpmedel skall i god tid ta kontakt med sin förskrivare inom Region
Gotland.
En överenskommelse mellan hemlandsting/kommun/region och Region Gotland
måste göras om vilka hjälpmedel som skall tas med vid flytten och hur debitering
skall ske.

Användarens ansvar
Hjälpmedlet är ett lån från Region Gotland. Användaren ansvarar för hjälpmedlet
under lånetiden. Användaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd så att
det täcker kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel. Användaren ska följa givna
förskrivningsanvisningar och ansvarar för daglig skötsel av hjälpmedlet. Vid skada
eller förlust som orsakas på grund av oaktsamhet är grundregeln att användaren
ansvarar för de kostnader som uppstår. Detta gäller även vid anpassning/ombyggnad
som genomförs utan förskrivares godkännande.
När behovet av hjälpmedlet upphör eller då lånetiden gått ut ska det återlämnas i väl
rengjort skick. Hjälpmedlet återlämnas till respektive central/mottagning/enhet där
hjälpmedlet erhållits.
Vid flytt inom Region Gotland bekostar användaren själv flytten av hjälpmedel med
undantag av taklyftar och sängar. Flytt av dessa bekostas av Hjälpmedelscentralen.
Då en person med funktionshinder och behov av hjälpmedel planerar att besöka
annan ort kan redan förskrivna hjälpmedel tas med. Ingen specifik
hjälpmedelsförskrivning sker för resor.
För vissa förbrukningsartiklar har användaren eget ansvar, vilket anges under
respektive produkt.

Förskrivning
Förskrivning föregås alltid av en individuell behovsbedömning och sker sedan enligt
förskrivningsprocessen. Den består av fyra faser som bygger på att prova ut och
välja lämplig produkt, informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera.
Den enskilde/företrädare ska vara delaktig i förskrivningsprocessen.
Förskrivare är en person som innehar den yrkesutbildning och kompetens som krävs
för att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren ska vara godkänd av medicinskt
verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten. Förskrivningsrätt kan
ej delegeras. Där förskrivning sker i samråd mellan flera aktörer är det en namngiven
befattningshavare som är förskrivare. Förskrivningsrätt har man endast när ens
yrkeskod finns upptagen under respektive produktgrupp. Förskrivaren skall följa de
lagar, förordningar samt lokala riktlinjer som gäller inom hjälpmedelsområdet.
Förskrivaren ska beakta miljö och ekonomi vid förskrivning.
Upprätthålls inte kompetensen i avseende av ovanstående krav, kan
förskrivningsrätten återtas.
Hjälpmedelsförskrivning är en hälso- och sjukvårdsinsats och kan enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) inte överklagas. I de fall användaren inte är nöjd med
hjälpmedelsförskrivningen ska han/hon i första hand vända sig till sin förskrivare eller
till förskrivarens närmaste chef. Om användaren inte är nöjd med hälso- och
sjukvårdsinsatsen kan han/hon även vända sig till patientnämnden.

Dubbelutrustning
Grundprincipen vid förskrivning är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan
förskrivas. Enbart i undantagsfall kan samma hjälpmedel förskrivas, vilket anges
under respektive produkt i behovstrapporna. Med dubbelutrustning menas att
användaren har två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.
Barn med funktionshinder med föräldrar som inte bor tillsammans (dubbelt boende)
kan efter behovsbedömning få utrustning av vissa hjälpmedel i båda hemmen. De
hjälpmedel som avses är säng, personlyft, hygienstol och badbrits/skötbord.

Hjälpmedelsförskrivning utanför sortiment
Val av produkt skall i första hand ske ur fastställt sortiment. Om förskrivaren ser ett
specifikt behov hos användaren som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan produkt
utanför sortiment förskrivas. Färg påverkar inte hjälpmedlets funktion och är inte ett
motiv till att frångå sortiment. Beslut om förskrivning utanför sortiment tas av ansvarig
chef.
När det gäller tillbehör utanför sortiment har hjälpmedelskonsulent behörighet att
godkänna förskrivning om huvudprodukten finns i sortimentet. Detsamma gäller om
huvudprodukten sedan tidigare är godkänd utanför sortiment eller godkänd genom
beslut i ärendegrupp.

Hjälpmedelsförskrivning utanför gällande regler och riktlinjer
Förskrivning ska i första hand ske utifrån gällande regler och riktlinjer för
hjälpmedelsförskrivning inom Region Gotland. Om en enskild användare har ett
specifikt behov som inte kan tillgodoses utifrån gällande regler och riktlinjer finns
möjlighet för förskrivare att ansöka till en ärendegrupp för särskilda beslut.

Anpassning och specialanpassning av medicinteknisk produkt
Anpassning och specialanpassning är två viktiga begrepp som måste skiljas åt.
Med anpassning menas att en produkt justeras för att passa den aktuelle
användaren och att det sker inom ramen för vad tillverkaren medger. En anpassning
kan uppnås genom att produkten förses med de tillbehör som anvisas av tillverkaren
och/eller genom justering av inställbara funktioner.
Då användarens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintlig produkt
finns möjligheten att ta fram en produkt som specialanpassas till den aktuelle
användaren. En specialanpassning skall baseras på en skriftlig anvisning från en
läkare eller annan profession som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig.
Produkten skall vara avsedd för en namngiven användare. Ansvaret för produktens
egenskaper ligger hos den som utfärdar anvisningen. Ansvaret för konstruktion och
tillverkning för att uppfylla anvisningen ligger hos tillverkaren på samma sätt som
kommersiellt tillgängliga medicintekniska produkter. För att få utföra
specialanpassning på medicintekniska produkter skall den verksamhet som utför
specialanpassningen vara registrerad hos Läkemedelsverket enligt
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11).

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-04-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-04-01

HSN § 56 Remiss, inför fastställande av regelverk för
hjälpmedel
HSN 2015/59 Tjänsteskrivelse
RS 2012/22
Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

Lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen.

Bakgrund

HSF har på olika sätt deltagit i utformandet av en Hjälpmedelsguide som ersätter det
gamla regelverket. Arbetet har varit viktigt för att få en samlad syn på hjälpmedel
inom förvaltningen samt en tydligare organisation av hjälpmedelshantering inom
Region Gotland.
Bedömning

HSF ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet av fastställande av
hjälpmedelsguiden. Behov av att förtydliga vad ”konsekvenser av större omfattning”
kan vara t ex överstigande x antal kr, basbelopp eller dylikt måste däremot utvecklas.
Parallellt med regelverket görs en översyn av egenavgifter för hjälpmedel, detta arbete
bör handläggas skyndsamt.
Arbetsutskottet anser att det behöver påpekas att arbetet med översynen av
egenavgifter bör handläggas skyndsamt.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen med tillägget om
en skyndsam hantering av översynen av egenavgifter.

Expedieras:

Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

16

Ärendenr HSN 2015/59

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kerstin Lindgren, Resursområdeschef habilitering/rehabilitering

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 mars 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss, inför fastställande av regelverk för hjälpmedel
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att

•

lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen.

Bakgrund

HSF har på olika sätt deltagit i utformandet av en Hjälpmedelsguide som
ersätter det gamla regelverket. Arbetet har varit viktigt för att få en samlad syn
på hjälpmedel inom förvaltningen samt en tydligare organisation av
hjälpmedelshantering inom Region Gotland.
Bedömning

HSF ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet av fastställande
av hjälpmedelsguiden. Behov av att förtydliga vad ”konsekvenser av större
omfattning” kan vara t ex överstigande x antal kr, basbelopp eller dylikt måste
däremot utvecklas.
Parallellt med regelverket görs en översyn av egenavgifter för hjälpmedel, detta
arbete bör handläggas skyndsamt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/26
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-07

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Fastställande av regelverk för hjälpmedel
Arbetsutskottets förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
till fastställande av regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland. Regelverket för hjälpmedel uttrycks i form
av behovstrappan och av de allmänna anvisningarna.
Kommande förändring av behovstrappan hanteras av regionens gemensamma
hjälpmedelskommitté medan de allmänna anvisningarna hanteras av
regionsstyrelsen. Eftersom respektive nämnd är ansvarig för både sin
verksamhet och budget vill hjälpmedelskommittén att regelverket går på remiss
till berörda nämnder innan regionstyrelsen fastställer det. Inför beslut i
regionstyrelsen om regelverk för hjälpmedel ges berörda nämnder möjlighet att
yttra sig om förslaget.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Fredrik Johansson
Handläggare

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-14

BUN § 40
Au § 18

Internremiss. Fastställande av regelverk för hjälpmedel
BUN 2015/77

- Remissunderlag från regionstyrelsen samt utskrift av underlaget i den hänvisade länken
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-03-31

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förslaget tillstyrks

Regionfullmäktige beslutade i december år 2012 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland. Regionstyrelsen har i uppdrag att föreslå regelverk för hjälpmedel inom
Region Gotland.
Regionstyrelsen har nu utarbetat förslag till regelverk. Förslaget har remitterats till
berörda nämnder.
Förslaget till regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av en behovstrappa. Förslaget
innebär även att eventuella förändringar av behovstrappan hanteras i Region Gotlands
gemensamma hjälpmedelskommitté. Förändringar som innebär ekonomiska eller
verksamhetsmässiga konsekvenser, av större omfattning, hänskjuts av
hjälpmedelskommittén till respektive nämnd för ställningstagande. Ändringar i
Allmänna anvisningar beslutas av regionstyrelsen.
Arbetsutskottet har inget att erinra, och föreslår i enlighet med förvaltningen att förslaget
tillstyrks.

Expedieras

Regionstyrelsen, ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr BUN 2015/77

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 31 mars 2015

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Hjälpmedelspolicy. Förändring av regelverk
Förslag till beslut

Förslaget tillstyrks.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i december år 2012 att fastställa en
hjälpmedelspolicy för Region Gotland. Regionstyrelsen har i uppdrag att
föreslå regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.
Inför regionstyrelsens beslut om regelverk för hjälpmedel ges berörda nämnder
möjlighet att yttras sig över förslaget.
Förslaget till regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av en behovstrappa, se
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx bifogas
och allmänna anvisningar http://gotland.se/75859 bifogas
Förslaget innebär även att kommande förändringar av regelverk och/eller
behovstrappan behandlas i hjälpmedelskommittén. Om företrädare från
förvaltning uppfattar att förändringen kräver politiskt beslut, hänvisas ärendet
till respektive nämnd för senare fastställande av regionstyrelsen.
Bedömning

Förvaltningen har inget att erinra.
Särskolechef Håkan Edlund och rh-pedagog (rh=fysiska funktionshinder)
Lena Palmqvist har svarat för ärendets beredning.

Anders Jolby
Skoldirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ärendenr SON 2015/42

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mariann Godin Luthman
Kvalitets- och utvecklingsenheten

Datum 18 maj

Socialnämnden

Remiss inför fastställande av regelverk för hjälpmedel
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till regelverk för hjälpmedel.
Sammanfattning

Det nya regelverket består av två delar; allmänna anvisningar och
produktområden. Produktområden har översatts till en så kallad behovstrappa.
Medborgaren kommer att se vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som
beställts via Hjälpmedelscentralen.
Berörda verksamheter inom Socialförvaltningen har varit delaktiga i
framtagandet av regelverket och man har även haft en dialog med
medborgarna via kommunala handikapp- och pensionärsråd.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland.
Arbete med nytt regelverk startade 2013-04-01 med avgränsning i ett
Delprojekt 1 till de områden som ingick i det gamla regelverket.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består
av två delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar
har reviderats av representanter från SOF, HSF och SF samt i fokusgrupp
bestående av förskrivare och enhetschefer.
Produktområden har översatts till behovstrappan. Arbetsgrupper har bildats
för varje område i behovstrappan och har bestått av förskrivare från olika
verksamheter och förvaltningar (HSF, SOF och BUF).

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_son@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (3)

Socialförvaltningen

Ärendenr SON 20

Region Gotland

Behovstrappan kopplas samman med Hjälpmedelscentralens
beställningssystem för hjälpmedel. Detta gör att medborgaren kommer att se
vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som beställs via
Hjälpmedelscentralen.
Dialog till medborgaren om regelverksarbetet har skett via kommunala
handikapp- och pensionärsråd. Projektledare samt representanter från HSF,
SOF och SF har informerat på respektive rådsmöte samt inbjudit till en
särskild informationsträff. Projektledaren har även informerat på samrådsgrupp
med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Projektet har ansvarat för att starta implementeringen av det nya regelverket.
Detta har skett genom förskrivarutbildning under november-december 2013.
I delprojekt 1 har även arbete påbörjats med hjälpmedel utanför befintligt
regelverk. Projektledaren har deltagit i flera hjälpmedelsråd för HSF för att
stödja detta arbete.
I Delprojekt 2 har arbetet fortsatt med arbetet med hjälpmedel som tidigare
inte reglerats av sammanhållet regelverk. De största områdena är hjälpmedel
för inkontinens, hjälpmedel för andning samt hjälpmedel för nutrition. Det
återstår ännu vissa områden som inte är genomgångna.
Parallellt med regelverksarbete ha initierats översyn av egenavgifter för
hjälpmedel. Inriktning är att få ett enhetligt, begripligt och rättvist
avgiftssystem som ansluter till patientavgifter i övrigt
Regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av behovstrappan
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx
och allmänna anvisningar http://gotland.se/75859 .
Bedömning

Förslaget är väl förankrat inom förvaltningen och undertecknad föreslår därför
att förslaget godkänns.
Kvalitets- och utvecklingsenheten

Mariann G Luthman
Kvalitetschef

2 (3)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Ärendenr SON 20

3 (3)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/563
18 oktober 2017

Michael Enlund

Regionstyrelsen

Program för företagsklimatet
Förslag till beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till program för företagsklimatet fastställs.

Sammanfattning

I det antagna ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” anges företagsklimatet som
särskilt insatsområde.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade förvaltningsöverskridande processer i detta arbete är angeläget för att
säkerställa att vi når målen i tillväxtprogrammet.
Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som
Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram
sommaren 2016. Häri ingår mycket kunskap och slutsatser från den sammanfattning
som togs fram efter Sveriges Kommuner och Landstings projekt Förenkla helt enkelt
och som avslutades 2015. Ett stort antal möten med enskilda handläggare, enhets
och avdelningschefer ligger också till grund för detta program. Även
näringslivsorganisationerna har fått yttra sig om innehållet likväl som berörda
förvaltningschefer. Allt i syfte att nå en så bred uppslutning kring innehållet som
möjligt.
Programmet för företagsklimatet innehåller följande övergripande inriktningar:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser
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Ärendebeskrivning

Företagsklimatet på Gotland identifieras i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020
som ett utvecklingsområde. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta,
växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var
människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland
annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda
livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som
företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.
Företagsklimatet påverkar med andra ord alla typer av näringar och har en stor
påverkan på Gotlands tillväxt och välfärd.
De senaste åren visar en positiv trend att de kvantitativa faktorerna som skapar
tillväxt entydigt går åt rätt håll. De kvalitativa delarna som bland annat innefattar
politiskt ledarskap, attityder och bemötande går också i rätt riktning men inte lika
snabbt.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade processer i detta arbete är av största vikt för att säkerställa att vi når
målen i tillväxtprogrammet och skapar långsiktiga hållbara kvalitetssäkrade processer.
Syftet med programmet för företagsklimatet är att systematisera arbete och insatser
och kan övergripande sammanfattas till att det ska bidra till att också leda, samordna
och följa upp det regionala tillväxtarbetet enligt tillväxtprogrammet och däri
insatsområdet företagsklimat.
Målet med programmet för företagsklimatet är att bidra till den målbild för
utvecklingsområdet företagsklimatet och som definieras i tillväxtprogrammet. Här
ska vi uppnå en väl fungerande myndighetshantering med ett gott samspel med
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Vi ska även uppnå ett bättre samspel
mellan politiken, Region Gotlands tjänstepersoner, näringslivet och dess
organisationer. Det övergripande målet är att skapa en god tillväxt och att däri
säkerställa en hållbar tillväxt.
Den egentliga och slutliga målgruppen för insatser är med avseende på
tillväxtprogrammets mål om hållbar näringslivsutveckling, företagen. Många insatser
inom tillväxtarbetet genomförs dock av, och/eller riktas till, andra målgrupper än
företagen direkt - för att indirekt stödja företagen genom bättre förutsättningar.
Samverkan för att uppnå våra mål inom identifierad målgrupp, företagen blir en vital
del i ett systematiserat processarbete. För att möta de utmaningar som finns skall
samverkan ske både med Länsstyrelsen och andra myndigheter likväl som med
näringslivsorganisationer och relevanta privata företag. En viktig del i denna
samverkansprocess skall ske tillsammans med de förvaltningar inom Region Gotland
som innehar företagskontakter i sin verksamhet.

Exempel på samverkande externa organisationer: Tillväxt Gotland, Svenskt
Näringsliv, Företagarna, LRF, Östsvenska Handelskammaren och Gotlands
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Förenade Besöksnäring. Därtill skall vi mobilisera en god samverkan med enskilda
relevanta arbetsgivare som har en central del i den gemensamma utvecklingen av det
gotländska näringslivet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
näringslivet behöver ett tydligt program för företagsklimatet för att bättre säkerställa
kontinuitet till att nå framförallt de kvalitativa målen kopplade till företagsklimatet.
Genom att program sätta arbetet med väl beprövade metodiker som Sveriges
Kommuner och Landstings Förenkla helt enkelt i kombination med tydliga mål och
ägandeskap på berörda områden lägger vi grunden till att nå målen kopplade till
tillväxtprogrammet.
Beslutsunderlag

Program för företagsklimatet 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Inledning
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Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre
råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet
på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter att erbjuda
ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en
mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska göras parallellt
med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa eftersom merparten av nya arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region Gotland behöver
utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag och uppmuntra
företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de bedriver för
hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
Genom Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 finns en tillsammans med näringslivet
gemensam långsiktig målbild och en konkret plan för en positionsförflyttning för hållbar
tillväxt och attraktionskraft på Gotland. Processen att ta fram tillväxtprogrammet som
övergripande även innefattar målen för företagsklimatet skedde med en omfattande samrådsprocess med externa intressenter. I denna process inkluderades alla lokala näringslivsorganisationer för att täcka in Gotlands samtliga näringingar. I Tillväxtprogrammet för
Gotland 2016-2020 finns företagsklimatet inkluderat och uttalat som ett av åtta olika insatsområden. Därtill påverkar företagsklimatet även övriga sju insatsområden i olika grad. Det
här programmet för företagsklimatet skall ses som ett förtydligande av målen som anges i
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.

Bakgrund
Frågan om ett bra företagsklimat för Gotland är som tidigare nämnts bredare än kvaliteten
på den verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika verksamhets- och myndighetsområden. För regionens del är förtroendet för nämnder och förvaltningar en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands uppdrag
påverkar. Genom de insatser som Regionstyrelseförvaltningen (dåvarande Ledningskontoret) initierade sommaren 2016 kan vi se en försiktigt positiv effekt i flera olika interna
och externa mätningar. Icke desto mindre är det nödvändigt att intensifiera arbetet för ett
bättre företagsklimat. Denna handlingsplan ska ses som en övergripande vägvisare hur vi
de kommande åren ska forma vårt gemensamma arbete inom berörda förvaltningar och
nämnder likväl som tillsammans med externa organisationer. För att säkerställa kontinuitet
och förvaltningsöverskridande samarbeten ska vi lägga stor vikt på tydliga mål, uppföljning
och ansvarig.
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Under den tid som SKL-projektet Förenkla helt enkelt pågick, gick Region Gotland från betyget underkänt 2012 till betyget godkänt med ett NKI på 64 i Insikt 2014. Målet att få ett godkänt betyg över 70 poäng uppnåddes 2014 bland annat inom ”bemötande” och ”brandtillsyn”. Även ”serveringstillstånd” låg väldigt nära. De områden som inte nådde målet godkänt
var ”markupplåtelser” och ”bygglov”. Då NKI för 2015 och 2016 blev likvärdigt som 2014
ser vi att effekten av insatserna i Förenkla helt enkelt planat ut. Detta visar tydligt att ett målinriktat kvalitetsarbete med kontinuitet gör stor skillnad på hur företagsklimatet på Gotland
uppfattas.
Ett antal grundinsatser från Förenkla helt enkelt kommer även framledes vara viktiga, dessa
ska återkopplas till följande områden och dokumenteras i Regionstyrelseförvaltningens,
Samhällsbyggnadsförvaltningens och Teknikförvaltningens verksamhetsplaner:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser
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Grunden till detta program kommer från det arbetsmaterial som Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram sommaren 2016. Häri ingår mycket
kunskap och slutsatser från den sammanfattning som togs fram efter projektet Förenkla helt
enkelt 2015. I arbetet har även personerna samlat egna erfarenheter och tolkat intervjuer
med näringslivsrepresentanter och med tjänstemän på Region Gotland. Därtill samråd med
beröda förvaltningschefer och externa organisationer.

2 Förvaltningarnas ansvar för ett bättre företagsklimat
Förvaltningar med företagskontakter, som exempelvis Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen har en mycket stor påverkan på hur företagen uppfattar det lokala företagsklimatet. Även Regionstyrelseförvaltningen har en stor påverkan på hur företagen
upplever företagsklimatet, bland annat företagsstöd och exploateringsfrågor och från 1 januari 2018 även funktionerna företags och evenemangslots hanteras inom denna förvaltning. I första hand är det dessa tre förvaltningar som ska äga och driva insatserna kopplade
till ett kontinuerligt förbättringsarbete med företagsklimatet i fokus. Detta ska främst ske
inom ramen för befintliga styrdokument där även respektive förvaltnings verksamhetsplan
ska innehålla detaljerad information kring insatser kopplade till denna handlingsplan.
Mätbarheten ska vara en vital del och bland annat möta de övergripande mål som Region
Gotland anger i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020. Dessa mål som innefattar Svenskt
Näringslivs ranking och SKL:s Insiktsmätningar skall kontinuerligt förbättras och vara en
naturlig del i förvaltningarnas verksamhetsplan. För att på bästa sätt säkerställa uppföljning
och att relevanta och fungerande insatser genomförs skall Regionstyrelseförvaltningen i tilllägg till detta program för företagsklimatet upprätta en specifik insatsplan som näringslivschef skall ha ansvar för.
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Arbetet i insatsplanen skall ske med inriktning på förvaltningsöverskridande processer och
lösningar. För att så effektivt som möjligt samarbeta inom området med övriga förvaltningar ska en processledd styrgrupp bestående av respektive förvaltningschef med företagskontakter, näringslivschef och regiondirektör mötas regelbundet och föra arbetet framåt.
Näringslivschefen är ansvarig att samordna denna process.

3 Kommunikation och relation
Kommunikation och relation är breda begrepp som relaterat till kvalitetsarbetet för ett förbättrat företagsklimat bör delas in i följande delområden:
A) Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
B) Dialogen med näringslivet och dess organisationer
C) Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltning med företagskontakter
D) Bemötandet i det enskilda företagsärendet
E) Tillgänglighet och närvaro
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4 Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
Genom att systematiskt kommunicera med näringslivet och allmänheten kring dagliga insatser av betydelse för näringslivet likväl som insatser kopplade till det interna kvalitetsarbetet uppnår vi på sikt en mer relevant bild av Region Gotland och vårt myndighetsutövande. Vi skall eftersträva snabb, saklig, tydlig och korrekt information, inte minst i olika
typer av profilfrågor som beroende på säsong kan variera.
Det ska finnas en kommunikationsplan för näringslivsfrågor och som med tydlig samverkan med berörda nämnder säkerställer proaktiv näringslivskommunikation. Häri skall övergripande värdegrund, mål, ledord och visioner likväl som en reviderad och tydlig policy
kring kommunikationsfrågor mot näringslivet ingå.
Mål: En väl fungerande och uppdaterad kommunikationsplan.
Ansvar: Kommunikationsdirektören i samråd med näringslivschef, berörda förvaltningschefer och nämndordförande.

5 Dialogen med näringslivet och dess organisationer
I möjligaste mån skall befintliga forum i Region Gotlands regi nyttjas och vidareutvecklas
till en bättre dialog med näringslivet. För frågor som har stor påverkan i näringslivet skall vi
skapa processer för att få en konstruktiv dialog och samtalsklimat. Det kan exempelvis vara
frågor av säsongsbetoning; exempelvis vattentillgången, markupplåtelser/uteserveringstillstånd, parkeringar, bygglov, upphandling.
Region Gotlands tillväxtråd är ett naturligt forum för dialog och samarbete, ett forum som
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ska vidareutvecklas för detta syfte. Förvaltningscheferna på förvaltningar med företagskontakter det vill säga främst Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen skall
ingå i tillväxtrådet. På detta vis säkerställer vi en bättre dialog med näringslivets representanter i olika frågor där vi kan diskutera och välkomna näringslivets synpunkter och förslag
samt bereda dem vidare i särskilda arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper skall utses och formas av tillväxtrådet och ska vara en effektiv samarbetsform mellan Region Gotland och övriga intressenter till att bereda en särskild fråga. Vi ska sträva efter breda lösningar och
bästa möjliga samförstånd mellan olika intressenter. I förekommande fall ska tillväxtrådet
vara hemvisten att bereda samrådsprocesser och inhämta konsekvensanalyser från olika intressegrupper och detta även för att avlasta enskilda handläggares arbetsbelastning i handläggningen av frågan. Då förvaltningar skapar eller reviderar strategidokument likväl som
nya riktlinjer i allmänna företagsrelaterade ärenden skall en konsekvensanalys i samarbete
med relevanta näringslivsorganisationer alltid göras. Även denna processförädling bör ske
genom tillväxtrådet.
Mål: Fastställs på årsbasis av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet.

6 Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltningar
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Vi ska skapa förutsättningar för ett bra samspel mellan nämnder och förvaltningar. Komplexa och större ärenden som berör flera intressenter bör både förankras i förvaltningens
presidium eller annat likvärdigt forum samt med en bred förankring i tillväxtrådet före beslut.
Det är av vikt att förvaltningschef och nämndordförande säkerställer enhetlig och gemensam extern kommunikation, särskilt i frågor som berör flera intressenter och exempelvis i
säsongsfrågor.
Mål: Ett väl genomarbetad process och arbetssätt som möjliggör ett gott samarbete mellan
berörda nämnder och förvaltningar.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

7 Bemötande i det enskilda företagsärendet
Respektive förvaltning med företagskontakter skall kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla arbetskulturen, attityder och bemötandet. Särskild vikt bör läggas vid relevant information och rådgivning till Region Gotlands kunder. Vad som är relevant information
och rådgivning landar på den enskilda handläggaren som måste få ett gott stöd från närmaste chef. I tillägg krävs kontinuerlig vidareutbildning kring attityd och bemötande. Detta
ska vara en specifik insatspunkt i förvaltningarnas verksamhetsplan.
Mål: Utfallet i SKL:s Insiktsmätningar som förvaltningarna genomför ska nå de mål fastställda av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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8 Tillgänglighet och närvaro
Företagens tillståndsärenden sträcker sig ofta till fler än ett enstaka sökt tillstånd. Medvetenheten hos personal att enskilda ärenden kan vara en liten del i ett större projekt skall belysas. Förvaltningarna med företagskontakter skall eftersträva att i möjligaste mån arbeta
förvaltningsöverskridande enligt principen en väg in för kunden. Det bör understrykas att
förvaltningarna redan idag har många goda förvaltningsöverskridande samarbeten. Det bör
framgå i respektive förvaltnings verksamhetsplan vilka förvaltningsöverskridande processer
och projekt som finns.
Mål: Spårbarhet i respektive förvaltnings verksamhetsplan kring gällande förvaltningsöverskridande processer och projekt.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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9 Rättssäkra processer
Utifrån erfarenheter påverkas företagsklimatet av företagarnas förtroende för hur Region
Gotland handlägger ärenden. Ett ökat förvaltningsöverskridande samarbete och en god dialog med berörda intressenter kommer medverka till ett bättre resultat. Arbetet med det redan etablerade formatet för Region Gotlands förvaltningsöverskrivande lotsgrupp med syfte
att assistera kunder vid komplexa ärenden och underlätta för berörda handläggare ska utvecklas vidare.
För att ytterligare säkerställa en rättssäker process, skall styrgruppen för företagsklimatet eftersträva att inrätta en dialogprocess/granskningsgrupp dit kunder med komplexa ärenden kan
vända sig om hen har synpunkter kring handläggningsprocessen. Detta innebär en processledd metod, tvärgående mellan näringsliv, tjänstemän (inklusive jurist) och politiker. Denna
grupp skall ej ha ett mandat att ändra beslut utan ska ses som en part att utreda samt redovisa för kunden hur ärendet beretts och handlagts.
Sett utifrån erfarenheter, kan ett ökat samarbete mellan Region Gotland och näringslivet
också medföra större samsyn på handläggningsprocesser. I samtal med näringslivsrepresentanter har det framkommit att man inte förstår att remissprocesser och flöden inte alltid
samordnas internt, vilket ibland skapat irritation. Vi ska sträva efter att näringsidkare ska
uppfatta Region Gotlands olika myndighets- och tillsynsenheter som en homogen enhet.
Effekterna av utökade samarbeten kommer leda till enklare flöden och ett behagligare klimat för såväl handläggare och kunder.
Mål: Aktiv lotsgrupp, en aktiv dialogprocess/granskningsgrupp samt förvaltningsöverskridande processer.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet

10 Digitala verktyg och mätbarhet
Genom att standardisera processer möjliggörs mätbarhet och jämförelse mellan olika enheters utfall kring handläggningstider, arbetsbelastning och återkoppling. Inte minst är det
viktigt att i tid avgöra när en enhet behöver se över sin bemanning. Region Gotlands servicenivåer skall av berörda förvaltningar med företagskontakter kontinuerligt inventeras
och definieras till en mätbar SLA (Service Level Agreement) specifikt för företagsärenden.
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Mål: Att via SKL:s Insiktsmätningar och interna system möjliggöra regelbunden uppföljning att vi lyckas korta handläggningstider och minska arbetsbelastningen hos enskilda
handläggare.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

11 Tillväxtprogrammet som policy för näringslivets utveckling
2016–2020
Tillväxtprogrammet fastställer inriktningen för hur utveckling och tillväxt av näringslivet på
Gotland ska se ut. Programmet är ett sätt att styra och vägleda arbetet med näringslivsfrågor ur ett brett perspektiv, där företagsklimatet utgör en delmängd. Det är ett centralt dokument för hur utvecklingsaktörer på Gotland gemensamt ska stärka näringslivets förutsättningar. Inom ramen Region Gotlands organisation, ska tillväxtprogrammet ge företagen
en tydlig bild av vår ambition och framtidsplaner för näringslivets utveckling. På så sätt utgör Tillväxtprogrammet en policy för näringslivets utveckling på Gotland under perioden
2016–2020.
Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Näringslivschefen.
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12 Upphandlingspolicy
Den av Region Gotland fastställda upphandlingspolicyn är av stor vikt både i det interna
arbetet med företagsklimatet och för näringslivet att förhålla sig till. Upphandlingspolicyn
beskriver övergripande vad som gäller vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Vi ska sträva efter att skapa bästa förutsättningar till det lokala näringslivet att i möjligaste mån svara upp till Region Gotlands upphandlingar. Därtill öka kunskapen och viljan
hos de lokala företagen att engagera sig i Region Gotlands upphandlingar. Detta har stor
betydelse på företagsklimatet likväl som att Region Gotland uppnår fler valmöjligheter,
kostnadseffektivitet och troligen högre kvalitet på anbuden.
Region Gotlands existerande upphandlingspolicy reglerar EU:s grundläggande principer
kring upphandling: Principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen om transparens.
Vi ska kontinuerligt erbjuda utbildning och stöd till berörd personal att på bästa sätt efterleva dessa principer.
Mål: Att upphandlingspolicyn efterlevs och att gotländska företag vinner upphandlingar i
linje med rikets genomsnittliga andel.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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13 Ledarskap
Enskilda handläggare har ofta en synlig och utsatt roll. Att ställa krav på förbättrad tillgänglighet, service, rådgivning och bemötande kräver att det finns en god chefskultur och ledarskap. Den enskilda handläggaren får ej stå ensam, här har den närmaste chefen en viktig
roll för att skapa en god arbetsmiljö och trygg personal. Det ska vara prioriterat att tydligt
definiera och kommunicera det individuella mandatet till respektive personal. Enhetscheferna måste i sin tur ha ett gott stöd och mandat från sin avdelningschef. Respektive förvaltning med företagskontakter skall i sin verksamhetsplan ha en plan kring detta. Planen
till ett gott ledarskap skall med en röd tråd vara kommunicerad, transparent och tvärgående; från medarbetarkontrakt till koncernvision.
Mål: Respektive förvaltnings verksamhetsplan skall innehålla en tydlig plan och process för
ett gott ledarskap, från förvaltningschef och vidare genom hela organisationen och som
speglar koncernvisionen.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

14 Utbildning
Att säkerställa att alla medarbetare för sin unika roll har relevant kunskap och utbildning är
en grundläggande förutsättning för att ge bästa möjliga service.
Mål: I Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner
skall utbildning sett ur ett företagsklimatperspektiv anges.
Utbildning ska delas upp i tre delar; intern, samverkan med näringslivet samt ledarskap och
chefsstöd.
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-

Den interna utbildningsinsatsen förstärkas med kontinuitet och regelbundenhet
kring SKLs Förenkla helt enkelts befintliga verktyg, program och mål.
Den andra delen syftar till att öka förståelsen hos näringslivet för den politiska processen, dialog och respekt för varandras roller, samt även att öka kunskap och intresse hos regionens tjänstemän kring företagarens vardag.
I tillägg skall kontinuerliga utbildningsinsatser rörande offentlig upphandling enligt
de program som bland annat Svenskt Näringsliv och Östsvenska Handelskammaren tagit fram eftersträvas.

-

Den tredje delen, ledarskapsutbildning och chefsstöd för Region Gotlands chefer,
bör utformas efter en behovsinventering. Utbildningarna kan vara övergripande
gemensamma, men i vissa fall bör möjliggöras genom kontinuerlig individuell
coaching.

Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.är ansvariga för genomförandet. Näringslivschefen skall vara ett stöd
till att tillhandahålla relevanta utbildningar.
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15 Kontinuitet, mål och uppföljning
Under perioden för genomförandet av Förenkla helt enkelt noterades förbättringar både i
SKLs Insiktsmätningar och Svenskt Näringslivs ranking men som efter avslutad insats
vände åt fel håll. Detta visar vikten av kontinuitet, mål och mätbarhet i kvalitetsarbetet.
För att säkerställa att vi i genomförandet av programmet för företagsklimat arbetar systematiserat och med kontinuerlig uppföljning av mål kopplade till specifika insatser skall en
särskild insatsplan till detta program upprättas inom Regionstyrelseförvaltningen.
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Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet under ledning av näringslivschef.
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Vatten i odlingslandskapet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
1. Att uppdra till tekniska nämnden att vara behjälpliga med information kring
utfallet av det uppdrag SGU utfört kring ökad grundvattenbildning kring de
kommunala vattentäkterna samt medverka i en fortsatt dialog med LRF
Gotland om utnyttjandet av bevattningsvatten från Region Gotlands
avloppsdammar.
2. Att till Länsstyrelsen på Gotland och LRF Gotland framföra att Region
Gotland på grund av resursbrist inte har möjlighet att ingå i fortsättningen på
samverkansprojektet ”Odlingslandskapets vatten”.
Sammanfattning

Rapporten ”Vattnet i odlingslandskapet” behandlar frågor kopplade till det
gotländska jordbrukets ytvattenhantering i form av markavvattning och magasinering
av bevattningsvatten. Frågorna berörs både ur ett lagstiftnings- och
produktionsperspektiv. Region Gotland har deltagit i arbetet med rapporten.
Rapporten föreslår fortsatt arbetet med ett tjugotal åtgärder. Önskemål finns att de
tre organisationerna genom en överenskommelse förpliktigar sig att inom rimlig tid
ta sig an den eller de åtgärder man ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen delar bilden att frågeställningarna när det gäller
odlingslandskapets vatten är mycket viktiga, att Gotlands lantbruksföretag måste ha
bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin produktion samt att man vid
utarbetandet av åtgärder söker synergier mellan god markavvattning och exempelvis
inlagring av grundvatten, biologisk mångfald, begränsad klimatpåverkan etcetera.
Rapporten och överenskommelsen berör på ett par punkter ansvarsområden för
tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mot bakgrund av att Region
Gotland har en mycket begränsad roll i det skisserade samverkansprojektet, att
tekniska nämnden inte yttrat sig samt allmän resursbrist, bedömer
regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland inte kan underteckna
överenskommelsen och ingå i samverkansprojektet. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att samverkan ändå kan ske, genom att tekniska nämnden är behjälplig med
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information när så önskas kring de projekt man driver med någon form av
anknytning till ytvatten i landskapet.
Ärendebeskrivning

Rapporten ”Vattnet i odlingslandskapet” behandlar frågor kopplade till det
gotländska jordbrukets ytvattenhantering i form av markavvattning och magasinering
av bevattningsvatten. Frågorna berörs både ur ett lagstiftnings- och
produktionsperspektiv.
Arbetet startade som en dialog mellan LRF Gotland och Länsstyrelsen på Gotland
vintern 2014. Efter sporadiska kontakter under ett par år ägde ett möte rum mellan
LRF och länsstyrelsen i juni 2016. På detta möte enades parterna om att samarbeta i
frågan och ta fram en förstudie med handlingsplan och därefter starta ett
genomförandeprojekt.
Region Gotland blev i augusti 2016 erbjuden att delta i projektet, i såväl styrgrupp
som arbetsgrupp. Mot bakgrund av den begränsade rådighet Region Gotland har i
frågorna, samt den ansträngda arbetssituation som råder för tjänstemän på
vattenområdet, fattades beslut om att Region Gotland enbart skulle delta med en
tjänsteman från regional utveckling i arbetsgruppen.
Arbetet med den nu föreliggande förstudien startade i oktober 2016 och avslutades i
maj 2017. Rapporten med tillhörande handlingsplanen ger en kortfattad
faktabakgrund och föreslår ett tjugotal åtgärder.
Rapporten beskriver
de klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket,
• nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar,
• markavvattningens påverkan på grundvattnet samt
• lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget.
•

Förslagen rör fyra huvudområden:
Ny markavvattning (tre förslag)
• Underhåll av dikningsföretag (elva förslag)
• Lagring av vatten (fem förslag)
• Biotopskydd och artskydd (två förslag)
•

Eftersom varje åtgärd har en ansvarig organisation, finns önskemål att
organisationerna genom en överenskommelse förpliktigar sig att inom rimlig tid ta
sig an den eller de åtgärder man sagt sig vilja genomföra. Förslaget till
överenskommelse biläggs denna tjänsteskrivelse.
Rapporten berör inte jordbrukets behov av dricksvatten till djur, inte heller
skogsdikning. Huvudinriktningen har varit att fånga frågeställningar som i huvudsak
ligger utanför kommunal planering eller redan behandlas i exempelvis i något av de
många andra vattenrelaterade planeringsarbeten som för närvarande pågår (se nedan),
främst länsstyrelsens arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen och Region
Gotlands arbete med VA-strategi och VA-plan. Målsättningen har varit att
planeringsarbetena ska komplettera varandra utan onödig överlappning.
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Kopplingar görs till aktuella strategier som den regionala mat- och
livsmedelsstrategin samt den nationella livsmedelsstrategin. Naturvårdsaspekter och
jordbrukets klimatpåverkan har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i
rapporten.
Förstudien har arbetats fram av en arbetsgrupp som bestod av Anna Törnfelt,
Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter Engström från LRF samt Karin
Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika Broms och Gösta
Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson deltog från Region Gotland. Tidigare
länsstyrelsemedarbetaren Christina Huhtasaari har varit projektledare och även svarat
för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna.
Rapporten och överenskommelsen berör på ett par punkter ansvarsområden för
främst tekniska nämnden, men även miljö- och hälsoskyddsnämnden. Rapporten och
förslaget till överenskommelse internremitterades till dessa nämnder 7 juli 2017 med
svarsdag 29 september. Tekniska nämnden har inte behandlat remissen. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden behandlade remissen den 18 september (MHN §106 2017).

Bedömning

Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott
odlingsresultat. För att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad
för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning
under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några
fastighetsgränser, vilket medför att markägarna behöver samarbeta för att hantera
vattnet i diken och kanaler.
Dagens infrastruktur för vatten i landskapet är ett resultat av samhällets ambitioner
att trygga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att optimera
förutsättningarna för en god skörd. På Gotland finns idag drygt 500 dikningsföretag,
som står för det viktiga underhållet av landsbygdens ”vattenvägar”. Eftersom inte
bara åkrar och övrig jordbruksmark, utan också landsbygdens bebyggelse, dess vägar
och annan infrastruktur är anpassade efter vattenvägarna i landskapet, är hela
strukturen beroende av att markavvattningssystemen fungerar.
Jordbrukets primärproduktion och den efterföljande förädlingsindustrin är mycket
viktiga för Gotland. Som konstateras i den regionala mat och livsmedelsstrategin är
mat och livsmedel tillsammans med besöksnäringen de två viktigaste
näringslivsgrenarna på ön, vilket syns i styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland
2016–2020” och även avspeglas i statens näringslivspaket ”Hållbara Gotland”.
Gotlands lantbruksföretag måste därför ha bästa möjliga förutsättningar för att
bedriva sin produktion. Det råder därför knappast någon tvekan om att
frågeställningarna inom detta projekt är viktiga. Speciellt ett år som innevarande, när
situationen på ett par månader går från försommartorka med torrlagda diken och
kanaler, till skördeproblem på grund av för mycket nederbörd under sensommar och
tidig höst.
Länsstyrelsen och Region Gotland har dock många andra ansvarsområden rörande
vatten som också måste beaktas. För Region Gotlands del handlar det främst om att
arbeta mot de övergripande mål på vattenområdet som anges i Vision 2025 enligt de
strategier som återfinns i miljöprogrammet. Även det nationella åtgärdsprogrammet
för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten anger en riktning för detta arbete.
Region Gotland har som huvudman för VA-kollektivet också ansvaret för den
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kommunala vattenförsörjningen och tillsynsansvaret när det gäller reningsverk,
avloppsdammar, enskilda avlopp och mycket annat vattenrelaterat.
När det gäller just avloppsdammarna framhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden i
sitt yttrande att det viktigt att vattnet kvalitetssäkras för att minimera risken för
människors hälsa och miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anvisningar vad
gäller bevattning med behandlat avloppsvatten. Det är givetvis viktigt, framhåller
nämnden, att undersöka vilka restriktioner som finns hos branschorganisationer som
Arla och Lantmännen samt att vara lyhörd för ny lagstiftning och forskning om
användning av avloppsvatten för bevattning.
I grund och botten finns en målkonflikt mellan jordbrukets behov av att öka
kapaciteten för avrinningen från åkermark vid kraftiga och långvariga regn som
riskerar att leda till tillfälliga översvämningar och allas – även jordbrukets – behov av
att behålla mer av nederbörden längre tid på land. Både för lagring i
bevattningsdammar och för att på lämpliga sätt gynna ökad grundvattenbildning.
Målkonflikten är svårlöst, främst av två skäl. Dels för att odlingen i sig på de före
detta myrarna långsamt gör att marknivån sjunker, vilket leder till att dikena måste
fördjupas ytterligare, en process som kräver nya vattendomar. Dels eftersom den
lagringskapacitet i form av våtmarker som förr kunde ta hand om stora vattenmassor,
idag är produktiv jordbruksmark.
Teknikförvaltningen har för närvarande många uppdrag som rör vattensituationen.
Ett av dessa är att undersöka hur grundvattenbildningen kan öka runt i första hand
de kommunala vattentäkterna (TN §154). SGU har på förvaltningens uppdrag utrett
frågan (SGU rapport 2017:01) och har identifierat sex områden på Gotland där
förutsättningarna bedömdes som goda. Detta projekt är med i förslaget till
samverkansprojektet, och det enda där Region Gotland föreslås bli ansvarig.
Teknikförvaltningen har också medverkat i en förstudie kring vattenhantering på
Storsudret, där IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med en rad andra partners
undersökt olika tekniker för att ta hand om och lagra vatten på ett så effektivt sätt
som möjligt, bland annat i underjordiska magasin. Tanken är nu att gå vidare och
testa, demonstrera, utvärdera och optimera teknikerna i en testbäddsmiljö. Detta
projekt är inte med i förslaget till samverkansprojekt.
Dessa två exempel speglar svårigheten att sia om vilka projekt Region Gotland
kommer genomföra. För närvarande pågår en snabb utveckling på vattenområdet,
även nationellt, och det är svårt att på förhand veta vilka specifika projekt som
kommer utvecklas och vad resultatet kommer bli. Vägval styrs också av
budgetprioriteringar och/eller möjligheter till annan finansiering, framgången för
eventuella projektansökningar och sist men inte minst vilken egen kapacitet och
kompetens Region Gotland har över tid.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att samverkan är ett måste för att lösa
problemen med odlingslandskapets vattenhantering. Det skisserade
samverkansprojektet är med stor sannolikhet ett bra sätt att hitta synergier i frågorna,
främst då mellan länsstyrelsen och LRF Gotland. Även om både (större)
naturvårdsaspekter och klimatpåverkan från jordbruksmarken inte ingått i uppdraget
med rapporten, bedömer förvaltningen att det är viktigt att man i de efterföljande
projekten inte glömmer bort dessa aspekter.
När det gäller strategiska samarbeten med bäring på grund- och ytvatten är regionen
för närvarande, förutom de redan nämnda projekten, året ut engagerade i det
fyraåriga samverkansprojektet ”Vatten på Gotland” (med länsstyrelsen),
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utvecklingsprojektet ”Blått centrum Gotland” (med Uppsala universitet och
länsstyrelsen), vattenförsörjningsplan för Gotland (med länsstyrelsen, LFR m.fl.)
samt i det egna och tämligen omfattande interna samarbetet kring en ny VA-strategi
och VA-plan. Det finns också ett stort behov av att implementera den nya
vattenförvaltningsplanen åtgärdsprogram (där bland annat arbetet med
vattenskyddsområdena ingår) i regionens arbete.
I dessa samarbeten medverkar ofta tjänstemän från flera förvaltningar, men eftersom
regionstyrelseförvaltningen förväntas ta ett samordningsansvar blir förvaltningens
kapacitet en svag punkt. Bedömningen är att förvaltningen för närvarande saknar
möjlighet att ingå i fler samarbetsprojekt på området än de nu aktuella.
Mot bakgrund av att detta, och att Region Gotland har en mycket begränsad roll i det
skisserade samverkansprojektet samt att tekniska nämnden inte yttrat sig, bedömer
regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland inte kan underteckna
överenskommelsen och ingå i samverkansprojektet. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att samverkan ändå kan ske, genom att tekniska nämnden är behjälplig med
information när så önskas kring de projekt man driver med någon form av
anknytning till ytvatten i landskapet.
Beslutsunderlag

•

Vattnet i odlingslandskapet. Länsstyrelsen på Gotland, LRF Gotland och
Region Gotland. Rapport maj 2017.

•

Förslag till överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets
vatten

•

RS 2017/617 Vattnet i odlingslandskapet. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-10-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MHN registrator

Bilagor
Vattnet i odlingslandskapet. Länsstyrelsen på Gotland, LRF Gotland och Region Gotland. Rapport
maj 2017.
Förslag till överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets vatten
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Överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets vatten
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Lantbrukarnas riksförbund på Gotland kommer härmed
överens om att tillsammans och var och en på eget håll verka för att realisera de projekt som ingår i
Förstudien Odlingslandskapets vatten.
Tyngdpunkten i samarbetet ligger ytterst i allas intresse att verka för bra lösningar avseende
vattenhushållning och möjlighet till regional hållbar tillväxt på Gotland.
Förstudien Odlingslandskapets vatten har letts av en gemensam styrgrupp under 2016 och våren 2017.
Projektledare för uppdraget har varit Christina Huhtasaari. I förstudiens rapport föreslås 21 olika projekt
för de tre parterna att ansvara för och arbeta med som alla bidrar till att öka vår kunskap och verka för bra
lösningar för vattnet i odlingslandskapet. Projekten rör ny markavvattning, underhåll av dikningsföretag,
lagring av vatten och biotopskydd/artskydd.
Det åvilar var och en part, utefter fastställt ansvar, att söka de ekonomiska förutsättningarna och resurser
för att utföra dessa projekt. Samverkan och deltagande mellan parter uppmuntras och ska ske i mån av
möjlighet. Vissa projekt är redan påbörjade medan andra kräver ny finansiering.
Uppföljning av arbetet enligt förstudien ska ske minst en gång årligen. Arbetet kan också följas upp i
samband med ordinarie samverkansmöten parterna emellan. En slutlig utvärdering av projektet
genomförs då alla projekt genomförts eller senast efter fyra år, 2020-12-01 för att därefter avslutas.

Överenskommelsen har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Visby den …………….

Visby den…………

Visby den…………

Peter Molin
Länsråd
Länsstyrelsen i Gotlands län

Anna Törnfelt
Ordförande LRF Gotland
Uppsala universitet

xxx
yyy
Region Gotland
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Inledning
Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott odlingsresultat. För
att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några fastighetsgränser vilket medför att lantbrukarna behöver samarbeta för att hantera vattnet i diken och kanaler.
Vattnets infrastruktur i landskapet idag har vuxit fram som en produkt av samhällets ambitioner att tryga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att främja förutsättningarna för en god skörd. De frågor som var aktuella när de stora utdikningarna gjordes, från
slutet av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet, var andra än idag när miljöaspekter beaktas
i högre utsträckning. Arvet i form av drygt 500 dikningsföretag behöver underhållas, främst
för att möjliggöra fortsatt odling men även eftersom vägar, bebyggelse m m har anpassat till
vattenvägarna i landskapet.
Arbetet med framtagande av rapporten Vattnet i odlingslandskapet har skett i samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Christina Huhtasaari har varit
projektledare och svarar även för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna. Under arbetets gång har strategiska problemområden identifierats och förslag
till möjliga åtgärder tagits fram.
De deltagande parterna har under arbetets gång uttalat ambitionen att rapporten ska ge en
grund för fortsatt god samverkan där och där förståelsen för parternas olika roller är en viktig
del.
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Sammanfattning
Rapporten Vattnet i odlingslandskapet behandlar vattenfrågan både ur ett lagstiftningsperspektiv och ur ett jordbruksperspektiv. Här finns även en översikt över andra pågående arbeten som rör vattenfrågor. Särskilt intressant är att den nationella livsmedelsstrategin behandlar
vattnet i odlingslandskapet ur perspektivet att jordbruksmarkens bördighet bör behållas och
utvecklas. I framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen för Gotland behandlas,
förutom långsiktiga vattenförsörjningsfrågorna, även frågor kring vattenförsörjning till lantbrukets djur. Vattnet i odlingslandskapet och Regional Vattenförsörjningsplan Gotland ger
tillsammans en helhetsbild över vattenfrågor som berör jordbruket utan att överlappa
varandra.
Rapporten beskriver
•
•
•
•

klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
markavvattningens påverkan på grundvattnet
lagstiftning som styr vattenet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget

En probleminventering har skett genom diskussioner med LRF respektive länsstyrelsen och
problembeskrivning ur respektive organisations perspektiv har tagits fram. Därefter har strategiska områden att arbeta vidare med identifierats. Ett förslag till handlingsplan med åtgärder/aktiviteter, ansvarig för att initiera att aktiviteten genomförs samt tidplan tagits fram.
Förslagen rör fyra huvudområden
•
•
•
•

Ny markavvattning
Underhåll av dikningsföretag
Lagring av vatten
Biotopskydd och artskydd

Två förslag
Elva förslag
Sex förslag
Två förslag

Arbetsgruppens förslag har presenteras och diskuteras vid en work-shop där inbjudna lantbrukare samt representanter för vattenråden fick lämna synpunkter på förslagen samt föreslå ytterligare åtgärder. Sammantaget kan konstateras att förslagen mottogs väl samt att det finns
förväntningar att förslagen till åtgärder omsätts i praktisk handling. En förståelse finns för att
vissa förslag, särskilt pilotprojekten, inte kan genomföras utan extern finansiering. Arbetsgruppens mål är att följa upp strategin med handlingsplan några gånger per år och fortlöpande
uppdatera när behov finns.
Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter
Engström från LRF. Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms, Frida Eklund och Gösta Cedergren har representerat Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har
representerat Region Gotland.
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Förutsättningar för strategin
Varför behövs en strategi för vattnet i odlingslandskapet?
Jordbruket är en viktig näringsgren på Gotland. Primärproduktionen omsätter väl över en
miljard kronor årligen och sysselsätter nästan 3 900 personer på cirka 1 500 företag. 1 Förutom
livsmedelsproduktionen genererar jordbruket även ett öppet landskap som är av betydelse för
såväl gotlänningar som besökare till Gotland.
För att växtodlingen ska fungera krävs i första hand att marken har en välfungerande dränering så att växternas rötter har god tillgång till både luft och vatten så att upptaget av näringsämnen ska fungera väl. Därutöver har tillgången till vatten för bevattning avgörande betydelse
för odlingssäkerheten, främst vid odling av potatis och olika trädgårdskulturer. Med kommande klimatförändringar, både vad gäller längre vegetationsperiod samt ändrat nederbördsmönster, kommer både markavvattning och bevattning att bli än mer betydelsefulla än
de redan är.
Odlingslandskapet i form av åker- och betesmark uppgår till drygt 110 000 ha vilket utgör 1/3
av länets yta. Sammanlagt används 70 % av landytan till jord- och skogsbruk. Det är här
merparten av infiltrationen av nederbörden sker och det är via naturliga vattendrag samt anlagda diken och kanaler vattnet leds genom landskapet och slutligen når Östersjön.
Nederbörden på Gotland uppgår till 500-600 mm, en del tas upp av växterna eller lagras som
grundvatten, resterande 150 – 200 mm rinner ut i Östersjön. Det finns alltså ett stort nederbördsöverskott som skulle kunna tas om hand men det kräver anlagda lagringsdammar om det
skall kunna utnyttjas. Grundvattenuttag är inte en möjlighet för jordbruksbevattning utan för
jordbrukets del är möjligheten att ta ut ytvatten under högflödesperioder (oktober-mars) det
som står till buds.
Under sommaren 2016 rådde stor vattenbrist på Gotland och restriktioner om användning av
kommunalt vatten infördes.
SGUs grundvattenmätningar under perioden 1992 – 2015 visar att den högsta grundvattennivå
i Isums ligger 0,5 m under markytan vilket inträffar i januari för att sedan sjunka till cirka 1,7
m under markytan när den är som lägst i november. Isums är att betrakta som ett exempel på
ett litet grundvattenmagasin. Motsvarande mätningar i Hemse visar att grundvattennivån ligger cirka 90 cm under markytan när nivå är som högst och på cirka 2,4 m när den är som
lägst. Hemse utgör ett stort grundvattenmagasin.
I jämförelse med mätningar under perioden 1992 – 2015 låg grundvattennivån 2016 i Hemse
på den lägsta nivån i princip hela året jämfört med tidigare år. För Isums del låg grundvattennivån i stort sett på normala nivåer under första hälften av året för att sedan sjunka till att
ligga betydligt lägre än normalt under andra halvåret.
Eftersom mätningarna har pågått under lång tid blir det tydligt att grundvattenytan kan nå en
högsta nivå och att nederbörd därutöver försvinner i form av avrinning. Se nedanstående diagram som visar variationen under senare år.
Uppmätta grundvattennivåer i ett mindre magasin, Isums nära Roma. X-axeln visar
grundvattennivåer under markytan, och y-axeln visar år 2012-2017. Den svarta linjen är de uppmätta
1
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grundvattennivåerna. Den blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda
linjen är minvärde för perioden 1992-2015. Ett mindre magasin reagerar snabbare på nederbörden,
vilket också gör att nivåerna förändras snabbare. Under 2016 var nivåerna under de normala större
delen av året vid Isums.

Uppmätta grundvattennivåer i ett större magasin, Hemse. X-axeln visar grundvattennivåer under
markytan, och y-axeln visar år 2012-2018. Den svarta linjen visar uppmätta grundvattennivåer. Den
blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda linjen är minvärde för
perioden 1987-2016. Sedan hösten 2015 har uppmätta grundvattennivåerna i Hemse varit mycket
under de normala. Det kom nederbörd i form av snö tidigt i november 2016, vilket hjälpte till att höja
grundvattennivåerna under senare delen av 2016.

Pågående arbeten som rör vatten på Gotland:
Strategin för vattnet i odlingslandskapet är en pusselbit i beskrivningen av vatten på Gotland.
Fokus för strategin har främst sikte på markavvattning och lagring av vatten för lantbruksoch trädgårdsföretagens behov. En grödas som utvecklas väl och kan skördas under goda betingelser ger det lägsta näringsläckaget till Östersjön. Strategin kompletterar därför övriga
planer som i hög utsträckning har siktet inställt på vattenförsörjning till boende och besökare
samt för möjligheter till byggande på Gotland.
Regional Vattenförsörjningsplan Gotland syftar till att ta ett helhetsgrepp över Gotlands försörjning, visa hur klimatförändringar kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länets viktigaste vattenresurser och bristområdena. Vidare ska
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planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen. Planen omfattar även vattenförsörjning till lantbrukets djur. I de allra flesta fall
används enskilda vattentäkter på lantbruksföretagen men det förekommer även att gården är
ansluten till det kommunala ledningsnätet samt att vatten hämtas vid bristsituationer från
kommunala tappställen. Viktigt att notera den kommunala skyldigheten att ordna vattentjänster endast omfattar skydd av människors hälsa och miljön, inte företagens behov av vatten. 2
Inom Region Gotland behandlas vattenfrågan i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, i Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 och därtill
hörande fördjupade översiktsplaner för olika delar av Gotland. Vidare i Vattenplan för Gotlands kommun (rev. 2005) samt i Långsiktig plan för vatten- och avloppsutbyggnad på Gotland 2014–2022. Arbetet med att revidera den sistnämnda inleddes våren 2017. Den nya VAplanen kommer ha både en strategisk del samt en teknisk del med prioriteringar av utbyggnadsordning för det kommunala nätet. Delar av de strategiska vägvalen beskrivs i tidigare
antagna dokument, exempelvis den dagvattenstrategi tekniska nämnden antog i mars 2017.

Hur har strategin tagits fram?
Arbetet med strategin har skett genom deltagande från LRF, länsstyrelsen och Region Gotland. Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius samt Petter Engström
från LRF samt av Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms och Gösta Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har representerat Region Gotland. Parterna har träffats vid tre tillfällen under hösten 2016 och vintern 2017. Diskussioner
har därutöver skett inom länsstyrelsen samt inom LRF för att identifiera vilka problemområden som strategin bör fokusera på. LRF har anordnat en work-shop med ett 20-tal deltagare där SLU beskriv klimatförändringens inverkan på växtodlingen och LRF redogjorde för
vattenrättsliga frågor. Därutöver har Region Gotland lämnat information om avloppsvatten
för bevattning. Utkastet till strategin har presenterats den 6 april för lantbrukare samt representanter för vattenråden inbjudna av LRF samt representanter för länsstyrelsen och regionen.
Kunskapsunderlag från Jordbruksverket, SMHI, SGU, Naturvårdsverket och SLU har använts
för att beskriva klimatförändringens inverkan på växtodlingen och kraven på fungerande dränering. De frågor som rör vatten i den regionala mat- och livsmedelsstrategin samt i den
nationella livsmedelsstrategin beskrivs även i korthet.

Avgränsning
Rapporten berör endast vattnet i odlingslandskapet, dvs. inte vattenfrågor i skogen. Huvudinriktningen är att fånga frågeställningar som i huvudsak ligger utanför kommunal planering
eller redan behandlas i ovan redovisadearbeten. Kopplingar görs till aktuella strategier som
den regionala mat- och livsmedelsstrategin. (beslutad oktober 2016) samt den nationella
livsmedelsstrategin (presenterades januari 2017). Naturvårdsaspekter och klimatpåverkan på
grund av odling har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i rapporten.

Koppling till En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2015
I den regionala mat- och livsmedelsstrategin redovisas att det mest påtagliga i kartläggningsarbetet har varit de stora möjligheterna till fortsatt utveckling av mat- och livsmedel på Gotland. Primärproduktionen, dvs. lantbruket och trädgårdsnäringen är en bas för åtminstone de-

2
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lar av förädlingsindustrin. Dessutom finns ett starkt beroendeförhållande mellan primärproduktionen, förädlingsföretagen och besöksnäringen. Förutom avsaluprodukter från lantbruksoch trädgårdsföretagen behålls ett öppet landskap med ekosystemtjänster samtidigt som ett
attraktivt öppet landskap är betydelsefullt för både de boende och för besöksnäringen. I
SWOT-analysen lyfts följande frågor fram som har betydelse för arbetet med strategin för
vattnet i odlingslandskapet:
Goda betingelser för primärproduktion
Förädling är en vattenkrävande verksamhet.
Brist på vatten av god kvalité vid förädlingen
Nya och längre säsonger (bl. a längre vegetationsperiod i ett förMöjligheter
ändrat klimat)
Potential för ökad produktion inom lantbruks- och trädgårdsföretag
Vattenbrist
Hot
Gemensamt för primärproduktionen och förädlingsindustrin är att tillgången till vatten är en
kritisk faktor. För lantbruks- och trädgårdsföretag handlar vattenfrågan både om att skydda sig
mot vatten i form av fungerande markavvattning samt om tillgång till vatten för djuren och för
bevattning. Det handlar det ofta om åtgärder som kan göras på det egna företaget eller i samverkan med andra som berörs av samma dike eller kanal.
Styrkor
Svagheter

Koppling till den nationella livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin 3 anger inriktningen för politiken fram till 2030 med en
handlingsplan 4 för som sträcker sig fram till 2019. Propositionen avses att läggas fram till
riksdagen för beslut före sommaren 2017.
Ur kortversionen av En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet.
”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att
företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen
behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett landskapsperspektiv bör stärkas”.
I utredningen konstateras att regelverket kring jordbrukets markavvattning är komplext och
svåröverskådligt och att kunskap behövs både hos regionala och lokala myndigheter samt hos
privata aktörer om hur vattnet rör sig i landskapet och vilken effekt det får på den produktiva
jordbruksmarken.
I dag finns få nationella experter inom området lantbrukets hydroteknik. Därmed saknas kompetens om och förståelse för jordbruksmarkens behov av dränering, markavvattningssystemens uppbyggnad i landskapet och hur systemen påverkar både stad och land.
Regeringen gör bedömningen att det mot bakgrund av de identifierade kompetens- och kunskapsbehoven och krav på landskapsansats i hantering av vatten i jordbrukslandskapet finns
ett behov av att stärka kompetensen kring dessa frågor för att få till stånd en mer strategisk
3

Kortversion av regeringens proposition 2016/2017:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet
4
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

9

2017-05-16

och systematisk hantering av vattenfrågorna. En stärkt kompetens kan även förbättra möjligheterna att följa kunskapsutvecklingen på området, sprida kunskap och identifiera behov av
förändringar.
I handlingsplanen för livsmedelsstrategin återkommer vattenfrågorna under rubriken Säkerställa produktionsresurserna:
”Kunskapsspridning och kompetenslyft bland rådgivare, myndigheter och lantbrukare för
bättre vattenhushållning, markbördighet och säkra jordbruksmarkens produktionsförmåga för
ökad produktivitet.”

Klimataspekter
Klimatförändringar kommer att påverka det svenska jordbrukets produktionsförmåga på ett
positivt sätt genom att vegetationsperioden blir längre och andra grödor och sorter kommer att
kunna odlas framöver. Förändringarna av nederbördsmönstret som förutspås kommer även att
ställa nya krav på jordbrukets markavvattningsanläggningar. Det kommer också att medföra
behovet av vatten för bevattning kommer att öka. Behovet kan täckas genom lagring av vatten
i dammar men även att ta tillvara möjligheten med underjordisk bevattning.
Nedanstående avsnitt baseras till största delen på två rapporter från Jordbruksverket.
Den ena 5 rapporten beskriver vilka effekter det förändrade klimatet kommer att ha för jordbruket i Sverige. Förändringarna av medeltemperatur, vegetationsperiodens längd samt nederbörd görs i ett generationsperspektiv (2011-2040) där underlag från Rossby Centre 6, SMHI
har använts.
Den andra rapporten 7 är redovisning av ett regeringsuppdrag. Där görs en översyn av vad som
krävs för att anpassa markavvattningsanläggningar i form av täckdikning och öppna diken till
ett nytt klimat. Både teknisk utformning och dimensionering samt juridiska frågeställningar är
belysta.

Jordbrukets utveckling i ett nytt klimat

SMHI har upprättat klimatscenarier utifrån länsvisa klimatanalyser 8. Följande bedömningar är
beskrivna i rapporten utifrån antagandet om begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5).
Parameter
Vegetationsperiodens
längd

5

Medeltal 1961-1990 Variation
211 dagar

Vinternederbörd

164 mm

170 – 290 dagar
perioden 1961 –
2013
70 – 250 mm

Vårnederbörd

111 mm

35 – 200 mm

Bedömd
förändring
Ökning med två
månader till slutet av
2000-talet
Ökning med 20–
40%
Ökning med 20-30%

Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i
Sverige
6
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning
7
Jordbruksverket (Rapport 2013:14) Jordbruksverkets vattenanläggningar i ett nytt klimat
8
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi Nr 31, 2015
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Sommarnederbörd

156 mm

Höstnederbörd

195 mm

Perioden 1991-2013
har varit blötare än
referensperioden
100 – 350 mm

Ökning med 20-30%
Ökning med 15-20%

Nederbörden bedöms alltså att öka under alla årstider.
Tillrinningens dynamik:
Högre flödestoppar vintertid medan vårflödet minskar/försvinner eftersom mindre mängd
nederbörd kommer att lagras som snö. Längre säsong med låga flöden eftersom vegetationsperioden blir längre och därmed kan växterna ta upp vatten längre tid, dvs. vattnet når inte
grundvattnet och vattendragen.
Marktorka 9:
Bedömningarna baseras på medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden
1963-1992. Under den perioden rådde torka med, i medeltal, 16 dagar på Gotland. Bedömningen är att antalet dygn med marktorka kommer att öka med 20-27 dygn under perioden
2021-2050, dvs. mer än en fördubbling jämfört med referensperioden. Torkperioden förväntas
bli längre i kustområdena jämfört med det inre av Gotland.
Maximal 7-dygnsnederbörd:
Ett index för årets största 7-dygnsnederbörd kan användas för bedömningar av förändringar i
vattenflödet i små och medelstora naturvattendrag och diken. Medelvärdet för perioden 19611990 är 60 mm med stora variationer mellan åren. Bedömningen är att 7-dygnsnederbörden
kommer att öka med 30-40 % till slutet av seklet, dvs. det blir fler tillfällen med kraftig
nederbörd. Bedömningen är att mer nederbörd kommer att variera över ön, mer över de inre
delarna samt i nordväst, jämfört med kustområdena.
Klimatförändringens effekter för växtodlingen
I de klimatförändringsscenarier som studerats kommer det förändrade klimatet att påverka jordbruket i Sverige på ett i huvudsak gynnsamt sätt i ett 25-årsperspektiv. Växtodlingen anpassas
succesivt till de nya möjligheter som uppkommer för grödor som kräver längre vegetationsperiod och andelen höstsådda grödor bedöms också öka. Dessvärre uppkommer en sämre
situation ifråga om skadeinsekter och ogräs. Dessa förändringar sker i sådan takt att de förändringar som jordbrukarna behöver göra kan ske successivt med nya grödor/sorter, ny teknik
och anpassad odlingsteknik för att hantera skadegörare och miljöbelastning. Ett område där det
redan nu kan vara angeläget med ökad uppmärksamhet gäller vattenhushållning, dvs. avvattning
och möjligheter till bevattning. Investeringar inom dessa områden har lång avskrivningstid 10.

Markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat

För vattenhushållningen i odlingslandskapet är det nödvändigt att redan idag ha i åtanke de
nya behov som klimatförändringar kan föra med sig. En nyinvestering i täckdikning har lång
avskrivningstid och det nya nederbördsmönstret behöver finnas i åtanke vid planeringen av
täckdikningen. Livslängden på en täckdikningsanläggning kan uppskattas till 50 – 100 år. Det
innebär att 1-2 % av den täckdikade arealen skulle behöva göras om varje år.

9

Marktorka i framtiden – en sammanställning för södra Sverige. SMHI Rapport nr 2014-33

10 Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i

Sverige
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Med förlängd växtsäsong, ökade vattenflöden vår och höst samt mer intensiva regn sommartid
ställs nya krav på befintliga diken och täckdiken. Dels kan äldre täckdikningar inte längre leva
upp till de nya krav som ändrat nederbördsmönster kräver, dels krävs att underhållet av öppna
diken förbättras för att hantera intensiva regn sommartid. Trots att sommarflödena är lägre än
vinter/vårflödena så är risken för grödan avsevärt större sommartid. Effekten på grödan vid ett
intensivt regn påverkas i hög utsträckning av hur mycket vegetation som finns i diket, dvs. hur
snabbt diket kan leda undan nederbörden till den nivå som är lämpligt för grödan. Översvämningar/högt grundvattenstånd efter stora nederbördsmängder under en kort perioden (maximal
7-dygnsnederbörd) kan förstöra skörden, ökar risken för utlakning av växtnäringsämnen och
skapar problem i samband med skörd och jordbearbetning.
Illustration över vattennivån vid täckdikning 11.

Om dessa nederbördsmängder bidrar till påfyllningen av grundvattnet beror på hur torrt det är
i marken före regnet, dvs. om vegetationen hinner tar upp nederbörden innan grundvatten
bildas. Om regnet kommer efter en torrperiod uppkommer även risken att nederbörden inte
hinner infiltreras i marken utan avgår som ytvattenavrinning.
Statistik
Gotlands åkerareal 12
Årtal
1951
1975
1985
1995
2001
2013

Antal hektar åker
84 902
82 400
83 475
86 679
85 355
85 749

Som synes har åkerarealen varit tämligen konstant de senaste 60 åren. Arealer har tagits ur
bruk medan omläggningen av skog till åker har tillfört ny åkerareal. Under perioden 2010-

11 Ur Greppa näringen: Dränering Vad behövs för att odla? Jon Wessling LRF
12

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625
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2013 anmäldes 500 ha skog för omläggning till åker på Gotland vilket är 25 % av den totala
anmälda arealen för Sverige 13.
Enligt enkäten Dränering av jordbruksmark 2013 14 bedömer jordbrukarna på Gotland att 40
% av åkerarealen är systemtäckdikad och att 72 % av arealen har tillfredställande dränering.
Vad gäller behovet av nytäckdikning eller omtäckdikning så uppger lantbrukarna att 36 % av
åkerarealen har detta behov, dvs. cirka 30 000 hektar behöver åtgärdas men att endast cirka
5 000 hektar kommer att genomföras inom kommande 5-årsperiod. Det är alltså en stor
skillnad mellan behovet och vad som kommer att genomföras.
En genomgång av kartoteket över täckningsplaner som fått statligt stöd under perioden 19301989 för socknarna Martebo, Roma och Stånga visar att totalt 1 200 ha täckdikades med statligt stöd under denna period med en jämn fördelning mellan de olika årtiondena, dvs. inget
årtionde utmärkte sig med särskilt hög aktivitet. Genomgången syftade till att bedöma om
täckdikningsaktiviteten har varierat i jordbruksintensiva socknar under perioden. Det syns
alltså ingen skillnad mellan när den mer arbetskrävande tegelrörsdikningen ersattes av mer
maskinell plaströrstäckdikning på 1960-talet.
Jämfört med hela riket visar enkäten att andelen åkermark med tillfredställande dränering är
lägre på Gotland. Detsamma gäller i jämförelse med det produktionsområde Gotland tillhör,
Götalands mellanbygder. Där är bedömningen att 80 % av åkerarealen har tillfredställande
dränering jämför med 72 % på Gotland.
Vad gäller om åkermarken ingår i ett eller flera dikningsföretag visar enkäten att Gotland har
högst andel i landet, 59 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder. Dessvärre är andelen
dikningsföretag med aktiv styrelse endast 48 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder.
Andelen där man inte vet om det finns en aktiv styrelse är lika stora.
Enkäten visar tydligt att täckdikningsbehovet är kraftigt eftersatt i hela landet och att situationen är sämre på Gotland jämfört med produktionsområdet i övrigt. Eftersom täckdikning
förutsätter att huvudavvattningen i form av större diken och kanaler fungerar är förhållandet
att det saknas en aktiv styrelse i dikningsföretagen problematisk.
Detta förhållande avspeglar sig också i behovet av underhåll av öppna diken. På Gotland uppger 27 % av de tillfrågade att de inte vet om det finns behov av underhåll av de öppna dikena,
vilket är högst i landet. På frågan om underhåll har skett under den senaste 5-årsperioden av
någon del av de öppna dikena svarar 42 % att så har skett vilket är lägre än inom produktionsområdet som helhet. Det framgår också att underhållet inom den senaste 10-årsperioden ligger
lägre på Gotland (57 %) jämfört med 66 % inom produktionsområdet.
Sammantaget visar enkäten att Gotland i jämförelse med Götalands mellanbygder har
•
•
•
•

13

större täckdikningsbehov
lägre andel åker med tillfredställande dränering
större andel dikningsföretag vilket kräver samverkan mellan lantbrukarna
sämre kännedom om det finns underhållsbehov av öppna diken

Länsstyrelsen. Rapporter om natur och miljö 2014:1 Omläggning av skog till åker på Gotland 2010 – 2013
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:904223/FULLTEXT01.pdf
14
Statistiska meddelanden JO 41 SM 1402

13
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•

lägre andel genomförda underhållsåtgärder under den senaste 10-årsperioden

Bevattningsbehov i ett nytt klimat
En längre vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Torrare
somrar gör att behovet av bevattning kommer att öka, dels för specialgrödor som grönsaker
och potatis men även för oljeväxter och vall.
Ytvattentillgången är mycket begränsad sommartid eftersom diken och kanaler är torra stora
delar av sommaren. Däremot finns stora möjligheter att leda av ytvatten under högflödesperioden vinter/vår och fylla anlagda vattenmagasin. En sådan åtgärd är värdefull ur miljösynpunkt eftersom näringsämnen som finns i vattnet tas om hand i stället för att det rinner ut i
Östersjön. I samband med bevattningen uppkommer även en positiv miljöeffekt eftersom
markens näring kan tas upp av växterna genom att vattentillgången säkerställs även under
torra perioder. På så sätt minskar även risken för utlakning eftersom näringen bortförs med
skörden.
Förutom att lagra bevattningsvatten i dammar kan tekniken
med underjordisk bevattning tillämpas där jorden är lämplig
för det. Tekniken innebär att reglerbara luckor installeras i ett
öppet dike/kanal. Efter avslutat vårbruk höjs luckan och
vattennivån i diket höjs till lämplig nivå. Biologiska aspekter
för hur mycket vatten som bör släppas förbi luckan behöver
beaktas.

Dämt dike i Snodderåns dikningsföretag vid Mästermyr.
Foto: Länsstyrelsen.

Vattenanläggningar på Gotland – en nulägesbeskrivning
Dikningsföretag på Gotland
Den stora torrläggningsperioden på Gotland skedde mellan 1880 och 1920. Orsaken till det
var
•
•
•
•
•
•

Laga skiftet hade genomförts och minskat ägosplittringen
Kommunikationer till fastlandet - jordbruksprodukter kunde säljas
Tillgång till konstgödsel - myrarnas näringsbrist kunde hanteras
Ångmaskinen gjorde att vattendrivna sågar inte längre behövdes
Dikningslagen 1879 - förutsättningarna för avvattningen blev klarlagda
Livsmedelsbrist – 8 % av befolkningen utvandrade 1881-1890
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Under perioden 1880-1920 genomfördes 500 laga kraftvunna syneförrättningar. 15 Den sista
stora förrättningen gällde Lina myr som påbörjades 1947 och avslutades 1958.
Många av förrättningarna har gjorts om efter att den första förrättningen gjordes. Gemensamt
för gällande förrättningar är att de i regel inte har omprövats vad gäller kostnadsfördelningslängden trots att fastighetsförteckningen i den gällande förrättningen är inaktuell.
Dikningsföretagen ska ha en styrelse som sköter dikningsföretagets angelägenheter och aktuell styrelse ska även vara registrerad hos länsstyrelsen. Här finns stora brister. Dels kan ”styrelsen ha somnat in”, dvs. det finns ingen aktiv styrelse. Dels kan styrelsen ha glömt att registrera sig hos länsstyrelsen. I dagsläget finns cirka 90 kontaktpersoner eller styrelser registrerade hos länsstyrelsen.
Dräneringsenkäten 2013 visar att så många som 50 % av de tillfrågade uppgav att de visste att
fastigheten ingår i ett/flera dikningsföretag men att det inte finns en aktiv styrelse (32 %) eller
att man inte vet (20 %) om det finns en aktiv styrelse.

Täckdikning
I dagsläget är cirka 40 % av åkerarealen på Gotland systemtäckdikad. Genom systemtäckdikningen uppnås en jämn upptorkning på fältet och växterna får goda betingelser genom en bra
balans mellan luft och vatten i marken. Dränering gör även att risken för jordpackning minskar och ger bättre framkomlighet under vårbruk och i samband med skörd.
Täckdikning skedde med tegelrör fram till 1960-talet, därefter har främst plaströr använts.
Under 1990-talet minskade täckdikningen drastiskt i hela landet. Omläggningen till ny livsmedelspolitiken gjorde att intresset för markinvesteringar sjönk även på Gotland. Med ny teknik har intresset återigen ökat men omfattningen under den senaste fem-årsperioden är lägre
än hälften jämfört med de planer som uppgavs i dräneringsenkäten. Behovet av täckdikning är
stort framöver.

Lagring av vatten
Antal domar för jordbruksbevattningsändamål
År
Ytvattenuttag
1970-1979
14
1980-1989
17
1990-1999
1
2000-2009
2
2010-2014
1
SUMMA
35

Grundvattenuttag
1
1

Tillståndet används ej
1
2
1

2

4

Exempel på villkor som finns i domen Maximal volym vatten som får ledas bort, endast två
domar har gränser som överstiger 100 000 m³
•
•
•

15

Maximalt antal liter/sek ytvatten under angiven period som får ledas bort eller
grundvatten som får pumpas upp
Minsta flöde som måste släppas förbi i diket i samband med ytvattenuttaget
Maximal fyllningshöjd i dammen

Gutabygd 2013
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Det stora antalet domar 1970 – 1989 beror troligen på den teknikutveckling som skedde när
bevattningsmaskinerna introducerades på 1970-talet. Den allmänna tillbakagången vad gäller
jordbruksinvesteringar under 1990-talet kommer även till uttryck i det förhållandevis låga
antalet domar efter 1990.

Ur SJV-rapport: Klimatförändringar och bevattningen, Odlingslandskapets tekniska system måste anpassas till
klimatförändringarna

Under 2007 infördes möjligheten för länsstyrelsen att hantera ytvattenuttag som ett anmälningsärende. Detta under förutsättning att vattenytan i den anlagda dammen inte överstiger 5
ha samt att bortledningen av ytvatten högst uppgår till 100 000 m³/år 16. Denna möjlighet har
kommit till användning i samband med anläggning av våtmarker som även kan användas för
bevattningsändamål, investeringar som gjorts med stöd inom landsbygdsprogrammet. Merparten av de tidigare domarna hade alltså kunnat rymmas inom dagens gränser för anmälningsärende. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan dock besluta om nya krav om det visar
sig att dammen/ytvattenuttaget orsakar skada eller olägenhet.
Det är alltid möjligt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen även om lagstiftningen
för den planerade verksamheten inte kräver detta. Med ett tillstånd har brukaren större trygghet i rätt till vattenuttaget, dvs. ett tillstånd är det enda som gör vattentillgång säkrad och som
ger lagliga rättigheter att bedriva verksamheten enligt det fattade beslutet (vattendomen).
Enligt Vattenplan för Gotlands kommun 2005 har det på Gotland sedan cirka 1990 tillämpats
en metod som innebär mekaniska och biologisk rening i biologiska dammar varefter vattnet
sedan lagras i dammar och kan användas för bevattning av åkermark. Enligt dokumentet sker
detta vid reningsverken i Havdhem, Hemse, Roma, Stånga och Väskinde (reningstypen anges
som Dammar för dessa anläggningar). Volymen bevattningsvatten från dessa dammar uppgår
vid Roma 17 till drygt 500 000 m³, i Väskinde cirka 50 000 m³och vid Hemsedammarna till
100 000 m³ - 200 000 m³ beroende på vilka dammar som har haft tillräckligt lång (5 månader)
lagringstid för att kunna användas till bevattning. Dammen i Havdhem används inte idag för
bevattning och Stångadammen rymmer cirka 75 – 100 000 m³. Därutöver finns en avloppsdamm i Vänge som används för bevattning på i storleksordningen 100 000 m³.
I samband med användning av avloppsvatten för bevattning behöver kvalitetsaspekter beaktas. I Sverige finns inga bindande riktlinjer som reglerar kvalitet av bevattningsvatten. Risker för
16

19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m. m
Varav 200 000 m³ i en privat damm

17

16

2017-05-16

smittspridning av främst salmonella är en viktig aspekt att beakta om avloppsvatten används.
Provtagning enligt Region Gotlands kontrollprogram mäter bland annat olika former av kolibakterier och salmonella. Ingen förekomst av salmonella har påträffats under årens lopp.
Halterna av kolibakterier varierar mellan provtagningstillfällena. Restriktioner finns om hur
lång tid som behöver gå mellan bevattning med avloppsvatten och skörd av olika grödor. I ett
internationellt perspektiv motsvarar den svenska tillämpningen de gränser som finns i Tyskland för avloppsvatten med motsvarande kvalité. 18
En översiktlig bedömning av tillgången till vatten för bevattning:
Dammar med dom samt Anmälan om vattenverksamhet

3 300 000 m³

Avloppsvatten för bevattning

1 000 000 m³

Det finns även andra bevattningsdammar som fylls med ytvatten under hösten/vintern och
används för bevattningsändamål. Den totala tillgången till bevattningsvatten uppgår till cirka
5 miljoner m³ enligt uppgift 19 från Ulf Smedberg, Ekeby Smide.

Grundvatten och markavvattning
Definition av grundvattenbildning20
Med naturlig grundvattenbildning avses den genomsnittliga, årliga effektiva nederbörden. Det
vill säga den nederbörd som inte tas upp av växtlighet eller avdunstar och som faller inom ett
grundvattenmagasins tillrinningsområde. Det är den teoretiska gränsen för hur mycket grundvatten som kan tas ut ur det aktuella grundvattenmagasinet utan att magasinets volym av sötvatten minskar.
Hur ser vattenförsörjningen ut på Gotland? 21
På Gotland är grundvattenmagasinen ofta små och den sprickiga kalkstensbergrunden gör att
det kan vara stor skillnad på vattentillgången på olika platser. Det kommunala nätet står för
cirka 50 % av den totala vattenförbrukningen, resterande vattenanvändare tar vatten från enskilda vattentäkter. På Gotland finns närmare 14 000 enskilda brunnar.

Litteraturgenomgång
Publikationen Grundförbättringar, Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar gavs ut utav Kungl. Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik
under perioden 1947 – 1976. 22 Syftet var att publicera resultat från vetenskaplig forskning,
försöksverksamhet och praktisk erfarenhet från frågor som rör vattnet inom jordbruket. I tio
artiklar beskrivs förhållanden på Gotland ur olika perspektiv. Nedan en sammanfattning av
olika artiklar av intresse för detta projekt.
18

Beatrix Alsanius, Kunskapsunderlag avseende avloppsvatten för bevattning, Institutionen för Biosystem och
Teknologi, SLU 2014 Dnr 530-3613-14
19
Telefon den 20 mars 2017.
20
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/allmanna-uppgifter-gv/Pages/naturliggrundvattenbildning.aspx
21
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-ochvattenanvandning/vattenlaget%20p%c3%a5%20Gotland/Sidor/default.aspx
22
http://www.slu.se/institutioner/markmiljo/forskning/jordbearbetning/publikationsserier1/grundforbattring/
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Om vattenförhållandena på Gotland 23
Artikeln behandlar i hög utsträckning hur de utdikade myrarna har påverkat vattenförhållandena på Gotland.
Under början av 1940-talet inträffade under ett antal av varandra påföljande år synnerligen
svår torka på Gotland. Myrarna blev hårt uttorkade med svår sprickbildning som följd. Myllan
försvann ner i sprickorna brukningen försvårades. Försök startades av dämning i myrkanalerna för att försöka hålla kvar vårvattnet i kanalerna så länge som möjligt och på så sätt
åstadkomma underjordisk bevattning. Försöken påbörjades 1942 och kom att pågå till 1961
(se Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 1942 –
1961).
Eftersom försöken visade goda resultat medförde det att viss dämning kom att föreskrivas i
domar vid omgrävning och nygrävning av myrkanaler även om vissa praktiska svårigheter har
uppkommit både vid dämningarnas utförande samt vid skötseln av dämmena.

Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland 24
Den 1 april 1952 startade SGU grundläggande undersökningar av Gotlands hydrogeologi.
Genom att samla in uppgifter från brunnsborrningar så skapas med tiden ett omfattande
brunnsarkiv. Metodiken för undersökningarna var densamma som tillämpats i Danmark under
cirka 30 år.
Undersökningens program var att studera grundvattnets förekomst för att få svar på ett antal
frågor, bl. a om hydrotekniska åtgärder har påverkat grundvattenståndet.
Efter två års verksamhet kunde följande slutsatser dras:
•
•
•

•

23

Grundvattensänkningen beror i hög grad på ökad vattenkonsumtion
När den leriga kalkstenen täcks av s.k. pinnlera (moränlera) så kan ingen infiltration
ske genom detta lager eftersom pinnleran är så gott som helt tät.
Inom kalkstensområden varierar vattenståndet kraftigt med nederbörden. Magasinen är
fyllda på våren efter tjällossningen och sjunker sakta från mitten av juni till september
för att sedan åter stiga under hösten och vintern.
Hydrotekniska åtgärder i form av sänkningar av myrar som var lämpliga för odling har
i sig inte haft någon negativ inverkan. Dessa myrar är så gott som helt täta i botten
eftersom de är underlagrade av lera eller bleke. Däremot har kanalerna mellan myrarna
och havet påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna skurit genom vattenförande lager
och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt
större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.

S.O. Berg Om vattenförhållandena på Gotland, sid 185, Grundförbättringar, 1950/51 Nr 4, Årg. 4
Helge Tullström, Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland, sid 243,
Grundförbättringar 1954, nr 4, Årg. 7
24
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Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 19421961 25
Underbevattning kan ske genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler och därigenom höja grundvattenståndet i anslutning till diket. För att det ska kunna ske framgångsrikt
krävs att markytan är någorlunda plan samt att marken har god genomsläpplighet. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven består av blekejord med mer eller
mindre utpräglad sprickbildning.
Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik anlade 1941 ett försök med
möjlighet att reglera grundvattenståndet på Bara myr för att kunna studera sambandet mellan
grundvattenståndet och avkastningen av olika grödor. Försöket sköttes om dagligen och låg
fast under 20 år till 1962.
Skörderesultaten från försöket visar att
•
•

•

Den maximala avkastningen från en vall beror på samspelet mellan grundvattenståndet
och årsmånen (nederbörd, temperatur).
Under torra växtperioder erhölls maximal avkastning av vall vid en grundvattennivå
på 0,15 till 0,45 m, vid normal nederbörd vid 0,45 till 0,75 m samt vid nederbördsrika
perioder vid 0,75 till 1,05 m.
Den praktiska slutsatsen är att en uppdämning av grundvattnet på gotländska myrar
bör som regel vara en produktionsfrämjande åtgärd vid vallodling. Detta gäller även
för våroljeväxter och vårsäd särskilt när försommaren är torr.

Våtmarker vid dricksvattentäkter
SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att förstärka vattenproduktionen genom anläggande av våtmarker och infiltrationsområden intill dricksvattentäkter.
Rapporten 26redovisar sex möjliga metoder för att öka grundvattenbildningen i grundvattentäkternas närområde. De olika scenariorna är
•
•
•
•
•
•

Våtmarker
Dammar
Infiltrationsanläggningar
Sjöar och kalkbrott som magasin
Översilningsängar och meandring av ytvattendrag
Kulvertering av diken och reglerad dränering

Bedömning av de olika metoderna ur jordbrukets perspektiv
Anläggning av bevattningsdammar är en etablerad metod där markförhållandena och tillgången till ytvatten medger detta. En tankegång i rapporten är att anlägga grundvattendammar
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i en dalgång och därigenom skapa en underjordisk damm. Rapporten konstaterar att grundvattendammar nära vattentäkter inte finns i dagsläget och att det bör utredas vidare var sådana
dammar skulle kunna lokaliseras.
En variant av grundvattendammar är att anlägga dämmen i större diken/kanaler. Dämmena
regleras under vegetationsperioden så att grundvattenytan höjs efter avslutat vårbruk och därigenom åstadkoms en underjordisk bevattning under växtsäsongen. Vid stora regn och inför
skörd sänks dämmena och vattnet kan återigen flöda fritt i diket/kanalen. Det skapas på så sätt
en ”marknära grundvattendamm”. Genom denna dämning kan underjordisk bevattning åstadkommas på upp till hundratals hektar om markförhållandena när markförhållandena är lämpliga. Grundvattenbildningen för vattentäktsändamål är troligen mycket begränsad genom detta
förfarande, förutom om det finns grävda brunnar för enstaka hushåll inom dämningsområdet.
Metoden med reglerad dränering åstadkommer i princip samma sak med skillnaden att det
endast är dräneringen på det enskilda fältet/täckdikessystemet som regleras genom att döma
utloppet och därigenom ställa täckdikena under vatten.
Infiltrationsanläggningar där ytvatten under högvattenflödet avleds till områden med fördelaktig infiltrationskapacitet är ett annat scenario som beskrivs. Svårigheten är dock att finna
sådana markområden.
Översilningsängar innebär att lågt liggande områden i anslutning till ytvatten tillåts att svämmas över vid höga flöden samt att diken inte går fram till ytvattendraget utan översvämmar
det lågt liggande området i stället. Detta minskar avrinningen och vattenhastigheten avtar
samtidigt som chansen för att ytvattnet ska bilda grundvatten ökar. Det kan dock vara problematiskt att finna sådana områden eftersom dessa lågt liggande områden i många fall är utdikade våtmarker som är underlagrade av tätande jordlager.
Kulvertering av dike innebär att vattnet leds genom ett rör i stället för i ett öppet dike. Det
öppna diket kan då täckas med jord och den dränerande effekten genom sidorna i diket skulle
delvis då upphöra. Eftersom många diken och kanaler har höga flöden periodvis skulle en
kulvertering kräva grova rör och skulle därigenom bli väldigt kostsam. Rapporten konstaterar
även att den biologiska mångfalden skulle minska eftersom en öppen vattenyta försvinner.
Region Gotland har i skriften Gotlands grundvatten och dricksvatten 27 beskrivit förutsättningarna och utmaningarna inför framtiden för dricksvattenförsörjning via grundvatten. Syftet
är att öka kunskapen om grundvattenfrågor, främst inom gruppen fastighetsägare med enskild
vattenförsörjning. I skriften konstateras att stora områden våtmarker har försvunnit till förmån för livsmedelsproduktion på ny åkermark. Våtmarkerna kan ha bidragit till grundvattenbildning men framför allt har våtmarkerna dämt grundvattenmagasinen och fördröjt avrinningen. Utläckande grundvatten tar sig nu snabbare till havet än tidigare.
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Några slutsatser av litteraturgenomgången
Grundvattenfrågan har studerats och beskrivits ur flera olika perspektiv sedan mitten av 1990talet. Främst har effekten av utdikningen av våtmarkerna varit av intresse. Översiktligt visar
litteraturgenomgången att
•
•
•

•

•

•

Våtmarkerna i sig, på själva våtmarksområdet, inte medverkar i någon större utsträckning till grundvattenbildning eftersom de är underlagrade av täta jordarter
Genom utdikningen har våtmarkens dämmande effekten på grundvattnet minskat och
vattnet rör sig snabbare mot havet än före utdikningen
Kanalerna mellan myrarna och havet har påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna
skurit genom vattenförande lager och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.
På lämpliga områden kan underjordisk bevattning i form av dämning i kanalen efter
avslutat vårbruk främja både skördens storlek, myren långsiktiga produktionsförmåga
och behålla vatten i kanalen under lågflöden med förbättrad biologisk mångfald som
följd.
Den praktiska erfarenheten från de som odlar områden med underbevattning är värdefull att ta tillvara, främst hur olika grödor påverkas av dämningen i kanalen. Ett högt
grundvattenstånd ger ett begränsat rotdjup vilket gör att rötterna har tillgång till en
mindre jordvolym att ta upp vatten ifrån om grundvattennivån blir för lågt.
Åtgärder som kan kombinera behovet av att både gasa och bromsa nederbördens färd
genom marken och vattendragen till havet är värdefulla att utveckla. Åtgärderna
kommer att vara platsspecifika beroende på hur hydrologin ser ut i området.

Lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet
Vattenlagstiftning har funnits i olika former sedan 1200-talet. Detta eftersom fastighetsägare
är beroende av varandra för att åstadkomma dränering av den egna åkermarken. Staten har
genom tiderna stimulerat dikning och samverkansfrågor kring detta genom lagstiftning och
ekonomiskt stöd eftersom det har varit av stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning.
Dikningslagen (1879), Äldre vattenlagen (1918) samt Vattenlagen (1983) och nu Miljöbalken
samt Lag (1999:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har under olika tider
styrt markavvattningsfrågor. I Naturvårdslagen infördes bestämmelser 1 juli 1986 om ovillkorlig tillståndsplikt för markavvattning och 1991 infördes förbud mot markavvattning i stora
delar av Sverige. Dessa bestämmelser införlivades i Miljöbalken senare.
Lagstiftningen har alltså gått från att vara inriktad på sjösänkningar och torrläggning av vattensjuk mark till en bredare avvägning mot andra intressen, främst miljöaspekterna. De dikningsföretag som är fastställda i domar eller andra dikningsåtgärder som inte krävde tillstånd
när de genomfördes gäller tills vidare. Omprövning kan ske efter ansökan hos mark- och
miljödomstolen.
Begrepp med juridisk betydelse:
Begreppet vattenanläggning har en juridisk status och är definierat i 11 kap. 4 § MB.
”Med vattenanläggning avses sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.”
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Detta gäller även begreppet vattenverksamhet, definierat i11 kap. 3 § MB. Vattenverksamhet kan, i korta drag, avse
•
•

nyttjande av vatten, t. ex uppföra damm eller leda bort vatten för bevattningsändamål
åtgärder för att avvattna mark när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet
för något visst ändamål

Markavvattning är tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § MB, dock är dränering av jordbruksmark genom täckdikning undantagen med vissa restriktioner som största rörstorlek och att det
inte är sannolikt att allmänna och enskilda intressen skadas.
När en markavvattning har genomförts uppkommer en markavvattningsanläggning och om
den är till nytta för mer än en fastighetsägare ägs och underhålls den av en markavvattningssamfällighet, oftast benämnt dikningsföretag.
Underhåll av en vattenanläggning är en grundläggande skyldighet och rättighet för vattenanläggningens ägare, 11 kap. 17 § MB.
Lagstiftningen om biotopskydd 28 reglerar ytterligare en aspekt kring öppna diken. Där framgår att öppna diken omfattas av biotopskyddet och det krävs dispens för att lägga igen diket.

Länsstyrelsens roll inom lagstiftningen
Länsstyrelsen har ett antal olika uppgifter inom området vatten i odlingslandskapet.

Tillstånd till ny markavvattning
Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Dränering av jordbruksmark genom täckdikning
kräver tillstånd endast om det är sannolikt att enskilda eller allmänna intressen skadas.
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas normalt av länsstyrelsen. Om någon annan
än sökande skall delta i markavvattningen ska länsstyrelsen lämna ärendet till Mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen får även lämna ärendet till domstolen om andra fastigheter än
sökandes kan komma att beröras.
Länsstyrelsen kan ge dispens från markavvattningsförbudet och ett tillstånd måste alltså föregås av att dispens har beviljats. Skälet för dispens kan vara att våtmarker inte berörs, att åtgärden är en komplettering av tidigare utförd markavvattning där naturvärdena inte försämras
ytterligare eller att bibehålla produktionen på organogena jordar med låga naturvärden.

Underhåll
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer
skada för allmänna eller enskilda intressen. Det löpande underhållet av en markavvattningsanläggning är normalt en intern fråga för dem som berörs av anläggningen. Om delägarna i
dikningsföretaget är överens om att det inte behöver rensas så finns heller inget krav att göra
det men om en deltagare begär att underhåll ska genomföras så måste styrelsen kalla till
stämma och besluta i frågan. I handlingarna för ett dikningsföretag finns i domen angivelser
om dikets djup och utformning och det är enligt dessa mått som diket ska underhållas. Om
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fördjupningar/förändringar har gjorts före markavvattningsförbudet trädde i kraft den 1 juli
1986 så kan underhållet ske till den nya utformningen.
Om underhållet medför risk för att fisket kan skadas ska detta anmälas till länsstyrelsen.
Om underhållet inte sköts så att enskilda eller allmänna intressen skadas, kan länsstyrelsen
förordna om en syssloman som kan sköta detta tills dess att en styrelse har utsetts. Allt på
bekostnad av dikningsföretaget.

Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markavvattningsanläggningar. Tillsynen kan initieras
av myndigheten själv eller genom att klagomål kommer in till länsstyrelsen.
Vid tillsynen är det viktigt att säkerställa att underhållet inte medför att avvattningsförmågan
ökar jämfört med gällande angivelser på djup och bredd, att åtgärden genomförs vid lämplig
tidpunkt och att rensmassorna tas om hand på ett korrekt sätt.
Länsstyrelsen kan även ansöka hos mark- och miljödomstolen att få tillståndet till ett övergivet dikningsföretag återkallat om det är viktigt för naturmiljön att det inte längre underhålls.
Länsstyrelsen har även möjlighet att begära att dikningsföretaget redovisar hur egenkontrollen
av företaget ser ut. Av särskilt intresse är att redovisa att underhållsåtgärder sker i enlighet
med tillståndet eller motsvarande laglig grund och att åtgärderna görs på ett ur miljösynpunkt
bra sätt.

Anmälan i stället för tillstånd
Viss form av vattenverksamhet kan anmälas i stället för att ansöka om tillstånd. Detta används
främst i samband med avledning av ytvatten för att fylla en bevattningsdamm. Denna möjlighet tillkom 15 maj 2007 och är ett enklare förfarande än att ansöka om tillstånd. Det gäller att
hålla sig inom begränsningarna om högst 5 ha vattenyta och avledning av 100 000 m³ ytvatten
årligen. Det är dock möjligt att söka tillstånd och få en större trygghet för anläggningen.
Länsstyrelsen har då att ta ställning till om det finns behov av villkor om försiktighetsåtgärder
för den anmälda verksamheten. Sådana kan gälla tid och utformning för ytvattenavledning,
kulturmiljöhänsyn, aspekter som gäller fiskefrågor samt om det finns synpunkter från regionen som behöver beaktas. Åtgärden får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan gjorts.
Den sökande ska själv ta ställning till om enskilda intressen kan skadas. Frågor om ersättning
eller skadeförebyggande åtgärder behöver lösas i en överenskommelse mellan sökande och
den enskilde som kan lida skada. Om en överenskommelse inte kan nås kan anmälningsförfarande inte användas utan det blir ett tillståndspliktigt ärende istället.
Om ett skogsområde kommer att användas för anläggande av damm eller våtmark hanteras
detta i samband med anmälan om denna vattenverksamhet och Skogsstyrelsen informeras
därefter om att området ändrats från skog till våtmark.

Biotopskydd och artskydd
Biotopskyddet är tänkt att skydda vissa mindre mark- och vattenområden i jordbrukslandskapet. Exempel på sådana är vissa öppna diken, dammar eller högst 2 m breda naturliga
bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål ingår inte i biotopskyddet.
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Länsstyrelsen kan bevilja dispens och tillåta igenläggning av öppna diken om åtgärden behövs
för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark 29. Det krävs även att
biotopskyddets syften kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller naturvärden i landskapet. 30

Region Gotlands roll inom lagstiftningen
Uppodling av annan mark till foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.

Region Gotland beslutar i ärenden med anmälningsplikt för uppodling av annan mark till
åker. Den kommunala nämnden kan utfärda de förelägganden om eventuella försiktighetsmått eller förbud som anmälan föranleder.
Den avverkning som sker med anledning av omläggning av skogsmark till jordbruksändamål
är ingen skogsbruksåtgärd. Avverkningsmomentet ska visserligen anmälas till Skogsstyrelsen
men finns inte något hinder mot att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion är anmälan att betrakta som en formsak.

Problembild ur lantbrukets- och trädgårdsnäringens perspektiv
Samsyn behövs mellan näringen och myndigheterna angående vattnets infrastruktur i landskapet. Dialogen mellan näringen och länsstyrelsen behöver förbättras så att rädslan som idag
kan finnas för att kontakta myndigheten minskas. Det finns behov av rådgivning kring hur en
åtgärd som jordbrukaren planerar kan genomföras där både praktiska och miljömässiga
aspekter beaktas.

Ny markavvattning
Kunskap saknas om befintliga dikningsföretags kapacitet i perspektivet av kommande klimatförändringar.
Marksjunkning har gjort att åkerns marknivå nu är betydligt lägre än när förrättningen
gjordes. Diket kan både behöva breddas, för att kunna hålla mer vatten för att undvika översvämningar, och fördjupas så att markavvattningen återigen når det djup som diket när förrättningen gjordes. Oklart hur de ekonomiska och miljömässiga möjligheterna ser ut för att få
tillstånd till detta.

Underhåll
Det finns många brister i underhåll av diken och kanaler. I de mer intensiva jordbruksbygderna fungerar underhållet och det finns kunniga och aktiva styrelser. I andra fall är underhållet eftersatt. Många av de 550 dikningsföretagen på Gotland är små och berör bara ett fåtal
delägare och då sköts underhållet ofta genom muntliga överenskommelser mellan berörda
istället för genom en formell styrelse.
Kunskapsbrist, främst hos dem som är berörda av dikningsföretaget men inte är aktiva jordbrukare, men även vad gäller juridiska frågeställningar kring dikningsföretaget.
29

Ändring i Miljöbalken, 7 kapitel §11b 2014
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddadeomraden/biotopskydd/vagledning-7-kap-11-mb.pdf
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Kompetensbrist på länsstyrelsen – endast ett fåtal personer har kompetens inom det hydrotekniska området medan den biologiska kunskapen är väl representerad. Behov av balans så att
även praktiska aspekter ur ett jordbruksperspektiv finns med i samband med olika beslut.
Även rådgivning behövs, inte bara tillsyn.
Dialogen med länsstyrelsen behöver förbättras. I samband med att underhåll genomförs kan
det dyka upp oförutsedda problem som kan behöva lösas tämligen snabbt och då behöver
länsstyrelsen ha möjlighet att ställa upp för att resonera om hur situationen kan lösas på ett bra
sätt.
Angeläget med en myndighetstillsyn som sker i båda riktningarna dvs. inte endast när, om
eller hur ett underhåll ska göras utan även att det behöver göras. Alltså påpekanden om att
underhållet är eftersatt och behöver genomföras.
Avrinning från hårdgjorda ytor belastar dikningsföretag utan att de som har nytta av dikningsföretaget är med och betalar för underhållet.

Ytvattenuttag
Frågan kom inte upp till diskussion vid mötet med LRF. Juridiken i form av möjligheten till
anmälan i stället för tillstånd är inte problematisk utan det är mer en ekonomisk fråga att ha
råd att bygga lagringsdammar. För Gotland är det endast realistiskt att ta tillvara ytvatten för
jordbruksbevattningsändamål.

Biotopskydd och artskydd
Handläggningstiden för dispens för igenläggning av öppna diken är lång.
Frågan om kompensatoriska åtgärder behöver lösas i dialog mellan sökande och länsstyrelsen. Grunden för kravet på kompensatoriska åtgärder behöver klarläggas samt beslutsnivån
för dessa frågor. Länsstyrelsen hanterar både dispens från biotopskyddet för igenläggning av
öppna diken samt dispens och tillstånd till ny markavvattning. Detta sker inom tre olika
enheter på länsstyrelsen. Eftersom ändringen i miljöbalken är relativt ny finns många frågeställningar kring hur lagstiftningen tillämpas.
Definition av öppet dike är oklar. Finns det olika definitioner av öppet dike i olika lagstiftningar? Tillämpas definitionen som finns inom stödet till landskapselement inom landsbygdsprogrammet? D.v.s. öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark. Diket ska vara
vattenförande någon del av året samt ska rensas vid behov för att se till att det fungerar.

Problembild ur länsstyrelsens perspektiv
Tillsyn och underhåll
Det är nog inom detta område som flest frågeställningar finns och där insatser kan behöva
göras.
Tillsyn av underhåll av dikningsföretag är en arbetsuppgift för länsstyrelsen. Ett utkast till
checklista för egen kontroll i samband med underhållet är upprättat sedan flera år tillbaka. Det
är dock ett dokument som inte används idag men som vore av värde att få acceptans för bland
styrelserna för dikningsföretag. En av de besvärligaste frågorna ur tillsynsperspektiv är att
säkerställa att underhållet inte innebär att den lagliga profilen (djup och läge) förändras, dvs.
att en ny markavvattning uppkommer. En tanke är att ålägga dikningsföretaget att mäta in den
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senast lagliga profilen för diket om ändringar har gjorts efter förrättningen men före 1 juli
1986. Särskilt viktigt är att identifiera det gränssättande djupet för diket, ofta tröskel i form av
bergsklack. På så sätt kan ett nuläge fastställas som kan utgöra grund för framtida tillsyn.

Anmälan i stället för tillstånd – lagring av vatten
Brist på tillgängliga medel inom landsbygdsprogrammet för stöd till miljöinvesteringen
Anläggande av våtmark för förbättrad vattenkvalité. Stödet uppgår till 90 %, dock högst
200 000 kr/ha våtmark samt högst 1 500 000 kr/objekt (från 1 jan. 2017).
Initialt fanns drygt 9,7 miljoner kronor för denna åtgärd och nu återstår cirka 3,5 miljoner
kronor för programperioden. Osäkert om det kommer att tillföras mer medel under perioden.
Det finns redan inneliggande ansökningar som täcker beloppet.

Strategiska områden att arbeta vidare inom samt motivering
Förslag – Ny markavvattning
Ny markavvattning
•

•
•

Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett
dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara
kommande klimatförändringar.
Initiera pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att hålla kvar vattnet på land men
ändå behålla möjligheterna att odla åkermarken.

Motivering
Kapaciteten hos befintliga diken och kanaler är av stort intresse att arbeta vidare med ur jordbrukarnas perspektiv.
Förrättningarna gjordes i de flesta fall för mer än 50 år sedan och det finns idag kapacitetsbrist
hos många av dem, d.v.s. den dränerande förmågan är för dålig där marken på myrarna har
sjunkit och är idag sämre än det behov jordbruket har.
Det är därför av intresse för jordbruket att ett pilotprojekt kommer till stånd för att därigenom
få kunskap om hur omfattande arbetet är med en ny förrättning för att ändra kanalens djup och
bredd och därigenom åstadkomma samma dränering som den tidigare förrättningen innebar.
Förväntade klimatförändring med stora nederbördsmängder under kort tid under vegetationsperioden motiverar att inte bara kanalbotten behöver sänkas utan även att kanalbredden behöver ökas för att ökas förmågan att leda bort vatten snabbare än idag. Denna typ av nya förrättningar i befintliga kanalföretag har gjorts många gånger tidigare när kapaciteten inter har
räckt till. Det finns i dag behov av både gasa och bromsa samtidigt när markavvattningsfrågor
hanteras. Ett pilotprojekt är därför intressant där både miljökonsekvenser/miljöåtgärder och
markavvattningsbehovet kan tillfredsställas.
SLU har genom sin utbildning av civilingenjörer möjlighet att årligen ge en grupp studenter i
uppdrag att titta på olika hydrotekniska frågor som ett projektarbete under ledning av lärarna
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på SLU. Det är därför en möjlighet värd att ta vara på att få olika frågor belysta. Idén att titta
på ett befintligt dikningsföretag i ett nytt klimatperspektiv är intressant och ligger väl i linje
med det regeringsuppdrag uppdrag som Jordbruksverket har att kartlägga behovet av åtgärder
för att klara markavvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Genom detta studentarbete kan olika frågeställningar belysas och därigenom öka kunskapen om behov av åtgärder
i det studerade dikningsföretaget och, om möjligt, dra generella slutsatser.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Underhåll av dikningsföretag
Underhåll av dikningsföretag
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som visar hur underhållet är
planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag med expertmedverkan
från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar
i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset hos VR att ha en roll med
samordning/information om planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet.
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall är det en bra metod?
Femårigt försök önskvärt med årlig återkommande vassklippning.
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll så att berörda
fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen.
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av
fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag.
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller genom omprövning eller
utrivning dikningsföretag.
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av avrinning från hårdgjorda ytor

Motivering
Underhållet av befintliga diken och kanaler är en fråga där både länsstyrelsen och näringen
ser behov av åtgärder.
Båda parter ser behov av förbättrad kunskap och kompetens inom området. Den tidigare
Lantbruksnämnden hade uppdrag inom både bevattnings- och markavvattningsområdet och
det fanns även statliga stöd inom området. Länsstyrelsen har inte ett sådant uppdrag idag.
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Länsstyrelsen har idag få medarbetare som har kompetens inom det hydrotekniska området
vilket gör att näringen anser att det är svårt att få förståelse för jordbrukets perspektiv.
Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet innebär dock möjligheten att bedriva rådgivning
som en del av tillsynen 31 och detta arbete kan utökas om länsstyrelsen avsätter personella
resurser till det. Dialogen mellan parterna där länsstyrelsens tillsynsansvar och dikningsföretagets ansvar för underhållet kan förbättras. En checklista över vad styrelsen för dikningsföretaget bör tänka på inför ett underhåll kan vara ett sätt att uppnå så god effekt som möjligt,
både ur ett avvattningsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, i samband med underhållet.
Underhåll av ett lagligt dikningsföretag kräver inte tillstånd men en kontakt med länsstyrelsen
kan vara värdefullt särskilt om det är problematiskt är att bedöma om fisket kan skadas vid det
planerade underhållet. Detsamma gäller om hur grävningen bör gå till när dikningsföretaget
mynnar ut i havet.
Utbildningsdag för entreprenörer är värdefull, både för kunskapsuppbyggnad och dialog
mellan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och styrelsen som beställare och entreprenören
som utförare av underhållsåtgärden.
Utbildningsinsatser gentemot aktiva jordbrukare, styrelseledamöter m fl. har varit uppskattat
under tidigare år och sådana utbildningsdagar bör anordnas framöver. Även frågan om avrinning från hårdgjorda ytor till ett dikningsföretag behöver belysas så att en rättvisande kostnadsfördelning sker efter omprövning av dikningsföretaget där exploatören är sökande.
Även studiecirkel baserad på Handboken Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet kan användas för att höja kunskapsnivån.
Eftersom underhåll av ett dikningsföretag kan påverka vattenförhållandena för nedströms liggande dikningsföretag är information och dialog värdefullt för att undvika negativa överraskningar. Vattenråden skulle kunna ha en roll för att denna information/dialog skulle kunna
komma tillstånd inom rådets avrinningsområde.
Underhåll genom grävning är en kostsam åtgärd. Det kan vara intressant att undersöka om
klippning av vegetationen i diket kan medföra att intervallen mellan grävningarna kan förlängas. Klippning kan göra att vegetationen i diket inte bromsar vattenhastigheten. I dagsläget
är kunskapen begränsad om hur ofta vassklippning behöver ske för att vara så effektiv som
möjligt.
Eftersom kunskapen hos fastighetsägare om att de ingår i ett dikningsföretag ofta är begränsad, kan informationsinsatser, t. ex vid marknader, vara värdefullt för att uppmärksamma
mäklare och fastighetsägare om dikningsföretag. Årlig uttaxering av underhållskostnad är ett
annat sätt att göra fastighetsägare medvetna om att de är berörda av ett dikningsföretag.
Jordbrukets behov av dikesunderhåll för att säkerställa att odlingen ska fungera kan vara svårförenligt med samhällsmålet inom vattenförvaltningen att uppnå god ekologiskt status. Det
kan dock finnas dikningsföretag där ägarna till anläggningen inte längre har nytta av denna
och de kan i så fall ansöka om utrivning hos Mark- och miljödomstolen 32. Länsstyrelsen har
som tillsynsmyndighet möjlighet att initiera att ett tillstånd återkallas när myndigheten anser
att det från naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara det nya naturtillståndet som uppkommit
31
32

26 kap. 1 § MB
MB 11 kap 19§
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när diket inte varit underhållet under lång tid. För diken med gällande tillstånd är det förmodligen svårt att åberopa nytt naturtillstånd som skäl för att förhindra rensning 33.

Förslag - Lagring av vatten
Lagring av vatten

•
•
•
•

•

Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som
kan användas för bevattningsändamål.
Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till avloppsvatten för
bevattning.
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större bevattningsdammar.
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena
används, vilka effekterna är på olika grödor samt erfarenheterna är av skötseln av
dessa dämmen
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för anläggning av dämning med
reglerbara luckor i kanalen i ett befintligt dikningsföretag.

Motivering
Eftersom Gotland är präglat av försommartorka är möjligheten till bevattning viktig, särskilt
vid odling av rotfrukter och grönsaker. Även möjligheten att säkra flera vallskördar är viktigt
vid mjölkproduktion. Stråsäd och oljeväxter ger också högre skörd om det går att säkra
vattentillgången vid torka. När växterna har tillgång till vatten kan näringen i marken tas upp
med minskad utlakning som följd jämfört med om torka gör att tillförd växtnäring inte kan tas
upp av grödan.
För Gotland är det endast lagring av ytvatten som är aktuellt för bevattningsändamål. Anläggning av dammar/våtmarker som kan användas för bevattningsändamål och där ytvatten under
höst/vinterperioden används för att fylla dammen/våtmarken ger vinster för både odlingen och
miljön. Det ytvatten som används skulle i annat fall rinna ut i havet med tillförsel av näring
till havet som följd. Problemet med dessa anläggningar är främst av ekonomisk natur. Möjligheterna inom landsbygdsprogrammet behöver nyttjas så väl som möjligt eftersom det finns ett
intresse bland jordbrukarna att investera om det går att få ekonomiskt stöd för detta. Det finns
även exempel på en stor bevattningsdamm som används av flera lantbrukare och det är intressant att undersöka möjligheten att göra motsvarande lösning som exemplet med den befintliga
dammen i När.
En genomgång av lagringsvolymerna för vatten för bevattningsändamål visar att avloppsvattnet för bevattning som finns i Region Gotlands dammar motsvarar cirka 20 % av den tillgängliga volymen bevattningsvatten. Det är ett väsentligt tillskott jämfört med de privata
bevattningsdammar som finns. Det bör undersökas om det finns fler dammar som skulle
kunna användas enligt den väl etablerade Gotlandsmodellen.
Istället för att anlägga dammar finns det även möjlighet att tillämpa underjordisk bevattning
genom att höja grundvattenytan genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler. Det
krävs att jorden är tillräckligt genomsläpplig och att markytan är någorlunda plan. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven har utpräglad sprickbildning. Sådana
33

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0163-6.pdf Handbok för tillämpning
av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken, sid 82.
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dämmen finns i bruk på olika ställen och det finns även tillstånd till dämmen som inte är i
bruk. Omfattningen av möjligheten att anlägga dämmen i enlighet med befintligt tillstånd,
vilka som är i drift samt vilka som inte är det bör inventeras. Erfarenheten bör dokumenteras
som underlag för fortsatt arbete med underjordisk bevattning. Detta underlag är av värde för
dikningsföretag som ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen att nyanlägga
dammluckor i befintligt företag.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Biotopskydd och artskydd
Biotopskydd

•
•

Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kompensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende igenläggning av
öppna diken.

Motivering
Genom ändring i miljöbalken 2014-09-01 blev det möjligt att beakta jordbrukets behov av
rationalisering som ett särskilt skäl för att t. ex lägga igen ett öppet dike eller avlägsna en
stenmur. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. Eftersom ändringen i lagstiftningen är relativt ny och det finns frågor kring hur detta hanteras, på Gotland jämfört med andra län, samt
vilka vägledande domar som finns, finns ett stort behov av att öka kunskapen om lagstiftningen. Frågeställningar kring kompensatoriska åtgärder behöver förtydligas.
I samband med en work-shop kan med fördel ett fältbesök göras för att förtydliga hur myndigheten avgör om det är ett dike ur biotopskyddets perspektiv eftersom det även finns definition av dike i landsbygdsprogrammets stödformer. Frågan berör tre av länsstyrelsens
enheter (Naturvård, Miljö och vatten samt Landsbygd).
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Sammanställning av förslagen med ansvarig och tidplan
Åtgärd
Ny markavvattning
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att
förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara kommande klimatförändringar.
Underhåll av dikningsföretag
Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som
visar hur underhållet är planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag
med expertmedverkan från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och
andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset
hos VR att ha en roll med samordning/information om
planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall
är det en bra metod? Femårigt försök önskvärt med olika
intervall för återkommande vassklippning
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll
så att berörda fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för
strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller
genom omprövning eller utrivning av dikningsföretag
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av
avrinning från hårdgjorda ytor
Lagring av vatten
Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som kan användas för
bevattningsändamål

Ansvarig
LRF

LRF

Länsstyrelsen
LRF/Lst
Länsstyrelsen
LRF
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
LRF
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF

Länsstyrelsen

Tidplan
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Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till
avloppsvatten för bevattning
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större
bevattningsdammar
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i
kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för
anläggning av dämning med reglerbara luckor i kanalen i ett
befintligt dikningsföretag
Följa Region Gotlands arbete med förslagen om infiltration av
vatten för ökad grundvattenbildning enligt förslag i SGUrapporten

LRF
LRF
Länsstyrelsen
LRF
Region
Gotland

Biotopskydd och artskydd
Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kom- Länsstyrelsen
pensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende Länsstyrelsen
igenläggning av öppna diken.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/926
13 oktober 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

OECD Territorial Review av Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att skriva fram en
projektansökan om medel för en OECD Territorial Review av Gotland till
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), med inlämning september
2018.

Sammanfattning - Varför en territoriell granskning av Gotland?
Det övergripande syftet med att ta fram en OECD-rapport för Gotland är att få ett
kunskapsunderlag med ett utifrån perspektiv som ligger till grund för framtida
policyutveckling inom regional tillväxtfrågor på både internationell, nationell och
regional nivå. Med det regionala utvecklingsuppdraget Region Gotland har så finns
behov av att granskas utifrån av objektiva ögon. OECD kan erbjuda precis det som
Region Gotland behöver och kan vara ett bra verktyg i framgent revidering av
regionala strategier.
Målet med den territoriella granskningen är att erhålla ett kunskapsunderlag för hur
Region Gotland kan och bör utveckla regionen inom ett antal strategiska och viktiga
områden för att uppnå stärkt konkurrenskraft. Granskningen ska bidra till ökad insikt
och dynamik och tydliggör för- och nackdelar med nuvarande policys, styrning,
trender etc. På längre sikt ska den framtagna rapporten fungera som underlag för
prioriteringar av utvecklingsinsatser.
Erfarenheter från andra regioner som genomfört en territoriell granskning visar på
att den bidragit till att kraftsamla regionen och bekräftar sådant man redan vet men
ger även nya insikter som kan ligga till grund för strukturförändrande insatser.
Bakgrund

Sedan snart 20 år genomför OECD så kallade territoriella granskningar (territorial
review) av regioner och länder. OECD:s långa erfarenhet av att undersöka regioner i
detalj har lett till att de utvecklat internationellt erkända analysmetoder och verktyg
väl anpassade för att stötta den regionala utvecklingen i den specifika geografin som
de undersöker.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

En territoriell granskning är indelad i tre steg:
1. Analysera socioekonomiska trender, tillväxtpotential och underutnyttjade resurser.
Detta görs med hjälp av en standarduppsättning indikatorer och verktyg för
bedömning av regionala resultat. Detta arbete görs delvis på jämförande data från
OECDs regionala databas samt intervjuer.
2. Belysning av styrdokument för stärkt regional produktivitet och välbefinnande
med fokus på humankapital, infrastruktur, markanvändning och innovation. Utöver
detta kan 1-2 för Gotland prioriterade områden undersökas närmare.
3. Governance, det vill säga den territoriella organiseringen av lokal och regional nivå,
samverkan med andra regioner nationellt och internationellt samt nationell nivå,
regional kapacitet för strategisk planering och effektivt genomförande av regionala
utvecklingsstrategier.
En territoriell granskning skulle utgöra ett stöd för Region Gotland i det regionala
utvecklingsansvaret. Underlaget från OECD kommer att kunna ligga till grund för
effektivt tillväxtarbete och kommande revideringar av regionala utvecklingsstrategier
(RUS).
En OECD-granskning kräva ett engagemang av Gotland. OECD:s kunskap köps in
men Region Gotland genomför arbetet. Personella resurser och engagemang från
förtroendevalda och tjänstepersoner kommer att krävas under hela processen. Det
kommer ske gruppintervjuer, frågor ska besvaras och rapporten ska granskas. Ett
arbete som görs på engelska.
I projektansökan till ERUF kommer det utarbetas tydligt projektmål,
projektorganisation och projektbeskrivning. Målgrupp för en OECD-granskning är i
första hand förtroendevalda och tjänstepersoner inom Region Gotland men alla
aktörer som verkar regionalt på Gotland kommer engageras och resultatet kommer
vara hela Gotland till gagn i framtida framtagande av underlag för prioriteringar och
åtgärder.
Kostnaden för en territoriell granskning uppgår till cirka 3 miljoner där 50 procent av
kostnaden förväntas täckas av ERUF-medel. Den andra hälften tas från regionala
1:1-medel. Projektstart för OECD granskningen sker i januari 2019, under
förutsättning att projektet prioriteras av strukturfondspartnerskapet, och avslutas i
november 2020 på årsmötet för OECD:s Regional Development Policy Committee i
Paris.
Bedömning

Att få ett utifrån perspektiv på Gotland i form av en OECD Territorial Review
kommer bidra med ett informationsunderlag och ett antal policyrekommendationer
som kan omvandlas till praktisk handling och som ger avtryck i det ordinarie
regionala utvecklingsarbetet.
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/925
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 6 501 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 6 501 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2017 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 6 501 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 20 mnkr. Budgetresultatet för 2018 kommer att justeras
utifrån detta beslut.
Från och med 2018 upphör den automatiska budgetkompensationen för
kapitalkostnader enligt beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136.
Ärendebeskrivning

Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/925

Kapitalkostnader 2017
Förvaltning

Anläggningsredovisning
2017

Budget

Differens

0

0

0

0

16 124

15 595

529

731

230 742

212 338

18 404

2 508

Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT

4 062

3 497

565

565

Byggnadsnämnden

1 054

1 224

-170

-170

120

155

-35

-35

2 639

2 589

50

50

Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

16 690

14 708

1 982

1 982

5 481

5 495

-14

-14

3 789

3 705

84

84

Hälso- o sjukvårdsnämnden

24 446

23 646

800

800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

2016

Budgetkompensation

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden

Finansförvaltningen
Summa
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att justering medges för de ökade
kapitalkostnaderna och att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

2 (2)

Kapitalkostnader 2017
Förvaltning
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Summa

Anläggning
2017

Budget
2016

Differens

Budgetkompensation

0
16 124

0
15 595

0
529

0
731

230 742
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

212 338
3 497
1 224
155
2 589
14 708
5 495
3 705
23 646

18 404
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

2 508
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

Förvaltning
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen annuitet
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
vuxenutbildningsnämnden
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Totalt

anläggn
0
15 061
168 161
0
3 617
1 014
112
2 378
15 287
5 059
3 510
22 678

Avskrivning
budget
0
14 625
154 505
0
3 121
1 171
148
2 292
13 398
5 118
3 448
21 976

diff
0
436
13 656
0
496
-157
-36
86
1 889
-59
62
702

anläggn
0
1 063
53 946
8 635
445
40
8
261
1 403
422
279
1 768

Internränta
budget
0
970
48 458
9 375
376
53
7
297
1 310
377
257
1 670

diff
0
93
5 488
-740
69
-13
1
-36
93
45
22
98

totalt
0
16 124
222 107
8 635
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

diff
0
529
19 144
-740
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

0

0

0

500

500

0

500

0

236 877

219 802

17 075

68 770

63 650

5 120

305 647

22 195

Resultatenheter
Kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader

Verksamhet

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

11
221
226
22
23
24
25
712-713
714-715
721
722
723-727
73
74
75
94

Teknikförvaltningen
Nämnd o styrelseverksamhet
Gemensam verksamhet
Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefin
Gatu och Väghållning
Parkverksamhet
Semby/Camp + Kom fastigh
Exploatering + Markreserv
fastighetsförv hamn
Linjehamnar
Övr hamnar
Kollektivtrafik
Vattenförsörjning o avlopp
Avfallshantering
Fastighetsförvaltning
Summa TKF

Anläggning

Budget

Differens Kompensation

404
69
4 136
339
353
11 037
3 209
19 657
1 100
2 814
8 713
8 253
1 045
40 432
1 973
127 208
230 742

746
60
4 139
346
354
10 748
2 931
19 811
1 101
2 855
7 492
6 003
1 012
38 161
2 740
113 839
212 338

-342
9
-3
-7
-1
289
278
-154
-1
-41
1 221
2 250
33
2 271
-767
13 369
18 404

-342
9
0
-7
-1
289
278
0
-1
0
0
2 250
33
0
0
0
2 508

4 855
1 030
1 642
8 597
16 124

5 022
1 132
1 575
7 866
15 595

-167
-102
67
731
529

0
0
0
731
731

246 866

227 933

18 933

3 239

Regionstyrelseförvaltningen
RE
RE
RE

Org
902
904
905
90

PC som tjänst 92280400
Måltid
Försörjning
Övrigt RSF
Summa RSF
Totalt

RE=resultatenhet
Affärs= Affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
7 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnad
Förslag till beslut

•

Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt förslag.

•

Budget för 2018 justeras enligt beslutet, vilket innebär ett budgetresultat på 67
mnkr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation
för anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. i samband med det beslutet gjordes
en översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka.
Beslut om kapitalkostnadsbudget togs i regionfullmäktige 2017-06-19, § 80. Då
beslutades att en avstämning skulle ske mot underlaget till beslut om
budgetkompensation 2017, RS 2017/925.
Avstämning har skett mot underlaget och med anledning av den stora skillnaden mot
2016 ges här förslag om justering.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Fördelning per nämnd
Regionstyrelsen*
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska
nämnden/räddningstjänsten
Barn- och

Avskrivning Internränta Total
(tkr)
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)
10 400
980
11 380
1 050
150
1 200
120
10
130
19 700

6 300

26 000

3 700

500

4 200

15 300

1 500

16 800
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/223

utbildningsnämnden
Gymnasie- och
5 210
520
vuxenutbildningsnämnden*
Socialnämnden
3 600
300
Hälso- och
22 800
1 800
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
81 880
12 060
verksamhet
* inklusive fördelad kapitalkostnadsbudget från kultur- och fritidsnämnden.

5 730
3 900
24 600
93 940

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Beslutet innebär en justering av budget 2018 med 1 253 tkr, nytt
budgetresultat är 67 mnkr.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

RF 2016-09-26, § 136
RF 2017-06-19, § 80

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

2 (2)

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136
Förändrat regelverk avseende kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Ledningskontoret 2016-08-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investeringskostnad i relation till nyttan. De är också en
del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra,
vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad
eller finansierad på annat sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller
en neddragning för minskade kapitalkostnader. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för
prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.
En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen
enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden
automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god
ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får
några ekonomiska driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd.
Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora
nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda
förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om
förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att regelverket förändras i enlighet med
ledningskontoret förslag.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.

•

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.

•

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat
beslutas.

Fördelning per

Avskrivning (tkr)

Internränta (tkr)

Total kapitalkostnadsbudget(tkr)

Regionstyrelsen

9 000

700

9 700

Byggnadsnämnden

1 050

50

1 100

100

10

110

Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen

19 500

5 500

25 000

Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten

3 600

450

4 050

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2 400

300

2 700

Barn-och utbildningsnämnden

15 000

1 400

16 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

5 000

400

5 600

Socialnämnden

3 500

300

3 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 000

1 700

23 700

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

81 150

10 810

91 960

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80 forts.
Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i
investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska
nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste
åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka
kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt
fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/663
18 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
Förslag till beslut

Upphandling av bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund ska ske.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2017-06-13, § 36 om att överlämna till
regionstyrelsen att fatta slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund. Den upphandling som låg som grund för det beslutet har upphört på
grund av att tidsfristen gått ut. Ny upphandling behöver göras.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ny upphandling behöver göras.
Upphandlingen ska göras i nära samarbete med nuvarande kultur- och
fritidsförvaltning då kompetensen fortfarande finns där.
Beslutsunderlag

KFN § 36, 2017-06-13
Tjänsteskrivelse KFN 2016/286

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen, fritidsavdelningen

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll

KFN § 36
KFN AU § 33

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
KFN 2016/286



KFF Upphandling bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund, 2017-06-02 (Handling på bordet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden överlämnar till regionstyrelsen att fatta slutgiltigt
beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund då förslagen nedan
överstiger budgetram samt att nämnd och förvaltning inte kan följa upp
avtalad tjänst då nämnd och förvaltning kommer att upphöra vid årsskiftet
2017/2018 samt att regionstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret.

Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 20 september 2016 (KFN
§ 78) att upphandla bad- och idrottsverksamheten i Fårösund i ett koordinerat syfte för
Region Gotland.
Beslut gällande upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund har motiverats
med att Fårösund med omnejd ur ett regionalt perspektiv är viktig för norra Gotland.
Verksamheterna vid Bungemuseet, Bergmancenter, kustparksateljén och
Folkhögskolan kan nämnas som särdeles viktiga ut detta perspektiv. Även etableringen
av Haimaboende och boende för asylsökande kan ses som en god investering för
integrationen på norra Gotland. Därtill kan en satsning på bad och idrott skapa
förutsättningar för god folkhälsa.
Förvaltningen redogör på sammanträdet för upphandlings- och anbudsförfarandet. I
upphandlingen ingick avtal på 7 år plus option på 3 år.
I förvaltningens tjänsteskrivelse har följande fyra förslag till beslut sammanställts:


Justerare:

Förslag 1, enligt upphandling:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 7 år avtal + 3 år option, inklusive simundervisning för 3 500 000
kr/år (ger ett behov av ökat rambidrag på 1 334 000 kr/år).

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll



Förslag 2, aktiverad option direkt för att ge en avtalsperiod på 10 år:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 10 år, inklusive simundervisning för 2 450 000 kr/år (ger ett
behov av ökat rambidrag på 284 000 kr/år).



Förslag 3, avbryta nuvarande upphandling och göra en ny:
Göra om upphandlingen med ändrat skall-krav gällande krav på
simundervisning från leverantören. I dagsläget sker simundervisningen på
kustparksbadet av skolornas egna medföljande gymnastiklärare och förslaget
innebär att de ska fortsätta undervisa sina egna elever.
Gymnastiklärarutbildningen omfattar även simundervisning.



Förslag 4, ej upphandla tjänst:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgången upphandling inte
fortsätta med avtalat köp av tjänst gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund då den överskrider budgeterad ram.

Förvaltningen gör bedömningen att beslutet ska hänskjutas till regionstyrelsen och inte
tas av kultur- och fritidsnämnden. Detta på grund av den långa avtalstiden och
förslaget att nämnden ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018 - samt att beslut om
upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund motiverats med ett regionalt
utvecklingsansvar.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring hur nämnden ska ta ställning till
ärendet och fortsatt upphandling. Förlag 1 och 2 överstiger den budget som nämnden
fått och därför behövs extra medel tillskjutas. Nämnden gör därför en likvärdig
bedömning som förvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa förvaltningens förslag till beslut efter
en redaktionell ändring av förslaget: ”Nedan” skrivs in i beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Särskilt yttrande:
Roger Wärn (M) lämnar in följande yttrande att upptas i protokollet:
”På grund av den rådande situationen med ålderstigna bad på Gotland vill
Moderaterna maximera upphandlingen till 5 år”.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2016/286

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 juni 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Upphandling bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund
Förslag till beslut

•

Att kultur- och fritidsnämnden överlämnar till regionstyrelsen att fatta
slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund då
förslagen överstiger budgetram samt att nämnd och förvaltning inte
kan följa upp avtalad tjänst då nämnd och förvaltning kommer att
upphöra vid årsskiftet 2017/2018 samt att regionstyrelsen har det
regionala utvecklingsansvaret.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har givits i uppdrag att upphandla bad- och
idrottsverksamhet i Fårösund i ett koordinerat syfte för Region Gotland enligt
KFN (§78) 2016-09-20 samt KFN (§6) 2016-02-09.
Besluten ovan om upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund har
motiverats med att Fårösund med omnejd ur ett regionalt perspektiv är viktig
för norra Gotland. Olika satsningar har genomförts bland annat inom film och
andra verksamheter såsom Bungemuseet, Bergmancenter och kustparksateljén
samt Folkhögskolan. Under 2015 har befolkningen ökat på norra Gotland i
och med etableringen av Haimaboende och boende för asylsökande och
satsningen kan ses som en god investering även för integration på norra
Gotland. En satsning på bad och idrott skapar förutsättningar för god
folkhälsa.
I upphandlingen, annons 2017-03-23, ingick avtal på 7 år plus option på 3 år.
Anbud inkom 2017-04-12 från Gotlands Idrottscenter på 3 500 000 kr. Vid
anbudsmötet 2017-05-15 gavs möjligheten att aktivera de 3 optionsåren direkt,
för att kunna erbjuda en avtalsperiod på 10 år för 2 450 000 kr.
Bedömning

Förslag 1, enligt upphandling:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 7 år avtal + 3 år option, inklusive simundervisning för 3 500 000
kr/år (ger ett behov av ökat rambidrag på 1 334 000 kr/år).
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2015/374

Region Gotland

Förslag 2, aktiverad option direkt för att ge en avtalsperiod på 10 år:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 10 år, inklusive simundervisning för 2 450 000 kr/år (ger ett
behov av ökat rambidrag på 284 000 kr/år).
Förslag 3, avbryta nuvarande upphandling och göra en ny:
Göra om upphandlingen med ändrat skall-krav gällande krav på
simundervisning från leverantören. I dagsläget sker simundervisningen på
kustparksbadet av skolornas egna medföljande gymnastiklärare och förslaget
innebär att de ska fortsätta undervisa sina egna elever.
Gymnastiklärarutbildningen omfattar även simundervisning.
Förslag 4, ej upphandla tjänst:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgången upphandling inte
fortsätta med avtalat köp av tjänst gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund då den överskrider budgeterad ram.
Då den totala kostnaden för bad och idrottsmöjligheter överstiger den budget
kultur- och fritidsnämnden fått för ändamålet behöver extra medel tillskjutas
för förslag 1 och 2. Förslag 3 skulle kunna möjliggöra en lägre kostnad.
Den långa avtalstiden på 7 alternativt 10 år samt att beslut om upphandling av
bad och idrottsmöjligheter i Fårösund motiverats med ett regionalt perspektiv
föreslår förvaltningen att beslutet hänskjuts till regionstyrelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Marie Flemström
fritidschef
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/901
18 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Prissättning vattenanalyser
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
föreslagna prislista.

•

Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver
prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, bland annat beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
justering av prislistan. Vattenanalyser köps av privatpersoner eller
teknikförvaltningen. Privatpersoner betalar enligt prislistan då priset är inklusive
moms. Då teknikförvaltningen debiteras för vattenanalyser justeras priset genom att
momsen dras av.
Justeringen av priser är gjord på två sätt. Den ena är indexuppräkning av befintliga
priser med 2,4 procent. Den andra är fastställande av priser som tidigare inte funnits.
Indexuppräkningen kan göras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tidigare beslut i
regionfullmäktige, men för att helheten ska bli tydlig så väljer nämnden att ta med
hela listan för beslut.
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Beslutsunderlag

HSN § 416, 2017-09-20
Tjänsteskrivelse HSN 2017/234 samt Prislista 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 416

Prissättning vattenanalyser

HSN 2017/234
HSN-AU § 431

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt förvaltningens förslag till prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från LMCG är antingen tekniska förvaltningen
eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive moms. Prislistan är
konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om det är
tekniska förvaltningen som är köpare. Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års
nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan täcker alla priser utifrån
de vattenanalyser som LMCG hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan
återigen att behöva kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som
är gjord utifrån förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 431
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 föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Analysnamn
Bakteriologi Bassängbad
Bakteriologi ledningsvatten
Bakteriologi ledningsvatten + N2
Bakteriologi ledningsvatten + N3
Bakteriologi ledningsvatten + N3+TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N2 + TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3+TOC
Bakteriologi och kemi, Enskild vattentäkt
Bakteriologi Renvatten
Bakteriologi Renvatten + N2 +TOC
Bakteriologi Renvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten
Bakteriologi Råvatten + N2 + TOC
Bakteriologi Råvatten + N3
Bakteriologi Råvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten utökad
Bakteriologi Råvatten utökad + N2 +TOC
Bakteriologi Råvatten utökad + N3
Bakteriologi Råvatten utökad + N3 + TOC
Bakteriologi Strandbad Havsvatten
Bakteriologi Strandbad Sötvatten
Bakteriologi, enskild vattentäkt
Bassänbad Kemi
Bassänbad Kemi + TOC
Bassängbad Bakt + Kem
Bassängbad Bakt + Kem + TOC
Mikrobiologi utökad analys
N1 Rutin kontroll kemi
N2 Rutin kontroll kemi
N3 Rutin kontroll kemi
N3X Rutin kontroll kemi
Tillägg provhantering av enskilda analyser
Avgift för leverans av provtagningsmaterial
Jourtillägg per påbörjad timma
Aktinomyceter
Ammonium
Antal långsamväxande bakterier (7dygn 22°C)
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Fluorid
Fosfor totalt
Intestinala enterokocker
Kalcium
Kalium
Klorid
Kväve totalt
Magnesium
Mikrosvamp

Prislista 2018
inklu moms

655 kr
839 kr
1 609 kr
1 631 kr
1 835 kr
1 250 kr
2 085 kr
2 108 kr
2 311 kr
1 908 kr
688 kr
1 491 kr
1 717 kr
822 kr
1 625 kr
1 647 kr
1 851 kr
1 320 kr
2 114 kr
2 458 kr
2 340 kr
927 kr
927 kr
822 kr
592 kr
822 kr
830 kr
1 059 kr
588 kr
857 kr
1 186 kr
1 412 kr
1 556 kr
289 kr
76 kr
755 kr
203 kr
142 kr
118 kr
138 kr
79 kr
230 kr
105 kr
79 kr
79 kr
79 kr
297 kr
79 kr
203 kr

Natrium
Nitrat
Nitrit
pH vid 25°C
Pres. Clostridium perfringens
Sulfat
Transmittans vid 254 nm, kyvettlängd 10 mm
Turbiditet
Hemofiltrationsvätska Diaverum - 290
Vatten för tillredning Diaverum - 290
Bor

79 kr
79 kr
118 kr
105 kr
92 kr
79 kr
66 kr
98 kr
619 kr
594 kr
440 kr

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/234
18 augusti 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prissättning vattenanalyser
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller from 2018-01-01.
•

Sammanfattning

2016-02-22 beslutade regionfullmäktige om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland. Detta på grund av att priserna
inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK enligt beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sedan beslutet har behovet av nya prover identifierats för Laboratoriemedicinskt
centrum att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat
laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från Laboratoriemedicinskt centrum är antingen
tekniska förvaltningen eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive
moms.
Prislistan är konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om
det är tekniska förvaltningen som är köpare.
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Tjänsteskrivelse
HSN 2017/234

Vissa provpaket/analyser köps endast av privatpersoner och visa provpaket/analyser
köps endast av tekniska förvaltningen och vissa analyser beställs av såväl
privatpersoner som tekniska förvaltningen. Att det ibland är skillnad på analyserna
om det är privatpersoner eller tekniska förvaltningen som beställt provet beror på att
det är olika regelverk som styr analyserna. Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS
2001:30 styr bedömningen av offentligt och kommersiellt vatten, och det som styr
bedömningen av privata enskilda brunnar är livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning.
Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan är framtagen för att
täcka alla priser utifrån de vattenanalyser som Laboratoriemedicinskt centrum
Gotland hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan återigen att behöva
kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som är gjord utifrån
förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse prissättning vattenanalyser daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/903
20 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.

•

Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.

•

Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt
LPIK för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och
sjukvårdsnämnden.

•

Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14, § 110 .

•

Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser.
Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
tid som verkligen åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/903

med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014
följt det statliga referenspriset.
Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 mnkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden. I de delar där priset höjs för åtgärder som ligger inom
högkostnadsskyddet skyddas patienten av detta. Vuxentandvården inom
folktandvården ska täcka sina egna kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder
spegla den verkliga kostnaden.
Det är viktigt att tandvården på Gotland ser över sin effektivitet och sina
självkostnader löpande så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv
organisation. Det finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

HSN § 423, 2017-09-20 med bilagor
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 423

Ändring av tandvårdstaxa

HSN 2017/379
HSN-AU § 435

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker 2018-01-15,
ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringarna i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån
modellen att de åtgärder som är beräknade på TLV:s modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK
(landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner) för oktober föregående år.
Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra tandvården billigare för alla.
Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 miljoner kronor per år.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 435
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet enligt vad som framgår
av sammanfattningen ovan.
Ledamöterna enas om att ett förtydligande i tjänsteskrivelsen behövs under avsnittet
högkostnadsskydd gällande referenspriset och kopplingen till Försäkringskassan.
Komplettering görs av tjänsteskrivelsen inför nämndsammanträdet liksom ett tillägg
av beslutslutspunkt om att regionfullmäktige framöver delegerar till nämnden att
besluta om indexuppräkning.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärende HSN 2017/379
8 september 2017

Göran Gynther
Tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLVs (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker
18-01-15, ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egna prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringar i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden
utifrån modellen att de åtgärder som är beräknade på TLVs modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK för
oktober föregående år. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri
prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter
priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
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Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i TLVs modell är
för lågt satt och inte stämmer med den verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har
även differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda, räknat utifrån
åtgärdernas referenspris, till en summa som överstiger 3 000 kronor.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:
•
•

För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas
ersättning med 50 procent av referenspriset
För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent
av referenspriset

Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga
referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört
med TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, ger inte
ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för 17 av de vanligaste
åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.

Ärendebeskrivning

Åtgärder - referensprislistan
Tidigare har tandvården saknat möjligheter att ta fram det ekonomiska underlag som
krävs för att visa att åtgärdens pris ger kostnadstäckning. Därför har Folktandvården
Gotlands tandvårdstaxa sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Avsteg från att
följa referensprislistan har endast skett när det gäller viss implantatprotetik för att få
täckning för de tandtekniska kostnaderna.
Under våren 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram alla övergripande kostnader
för tandvården. Med tillgång till TLV beräkningsmodell har tandvården räknat fram
ett pris på olika åtgärder utifrån våra egna kostnader och jämfört med referenspriset
som kommer att gälla fr.o.m. 2018-01-15.
Beräkningsmodellen är baserad på:
•

Tidsåtgång

•

Arbetskostnad

•

Materialkostnad
2 (4)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

•

Ev. tandteknisk kostnad

•

Indirekta kostnader inkl. utvecklings och investeringsmarginal

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/379

Dessa beräkningar har visat att intäkter för 17 vanliga åtgärder inte ger
kostnadstäckning. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år. För att tandvården ska få kostnadstäckning behöver
således tandvårdstaxan justeras. Dessa 17 ofta använda åtgärder, som inte täcker sina
kostnader, behöver därför höjas. Övriga åtgärder kommer som tidigare att följa det
statliga referenspriset. Dessa åtgärder har precis kostnadstäckning enligt
referensprislistan
Kostnaden för de höjda åtgärderna kommer att fördelas mellan Försäkringskassan
och patienter.
Åtgärder – ”egen” prislista
Referensprislistan omfattar 167 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården, som utförs och ska debiteras, men inte omfattas av
högkostnadsskyddet. För dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården
tagits fram och godkänts av fullmäktige.
Den ”egna” prislistan har inte ändrats på flera år och en åtgärd (e011 behandling av
snarkning/sömnapné) (”Snarkskena" vid remiss från infektionsläkare/ÖNH-läkare när
andra medicinska åtgärder mot apnéer ej fungerar eller är kontraindicerade), liksom timtaxan för
allmäntandvården och specialisttandvården, behöver höjas för att erhålla
kostnadstäckning.
Åtgärden ”e011 behandling av snarkning/sömnapné” debiteras Tandvårdsenheten.
Patienten betalar endast avgift enligt hälso- och sjukvårdstaxa och belastas därmed ej
av höjningen.
Timtaxan används t.ex. som komplettering inför behandlingar som utförs under
narkos och vid estetisk tandvård
Den ”egna” prislistan har ett flertal åtgärder som används för att hantera
patientavgifter i enlighet med hälso- och sjukvårdstaxa.
Uteblivandeavgift för vuxna är i den ”egna” prislistan uppdelad i tre olika nivåer
beroende på hur lång tid som var avsatt för behandlingen.
Momsregler
Tandvård utförd på odontologiska indikationer är momsbefriad. Det är endast
estetisk tandvård utan odontologiska indikationer (t.ex. tandblekning utan
odontologisk indikation) som är belagd med moms. Om denna typ av vård utförs så
finns regler för hantering av moms inlagda i tandvårdens journalsystem.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Beräkningsunderlag för taxor i allmäntandvård

Referenspris Kostnad
Taxa
2018
per åtgärd Differens
101 Basundersökning och diagnostik tandläkare (inkl röntgen)
830 kr
1 002 kr
‐172 kr
1 035 kr
1 326 kr
‐291 kr
107 Omfattande , kompletterande eller akut undersökning (exkl rtg)
1 705 kr
1 971 kr
‐266 kr
108 Utredning inkl undersökning (exkl rtg)
255 kr
489 kr
‐234 kr
113 Akut eller annan undersökning Thyg
480 kr
497 kr
‐17 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning Thyg
965 kr
1 350 kr
‐385 kr
126 Röntgen undersökning omfattande
745 kr
1 009 kr
‐264 kr
302 Sjukdom eller smärtbehandling
450 kr
481 kr
‐31 kr
311 information och instruktion vid munhälsorelaterade problem thyg
401 Tanduttagning 1 tand
1 005 kr
1 350 kr
‐345 kr
1 660 kr
1 679 kr
‐19 kr
402 Tanduttagning med seperation eller friläggning krävs
3 325 kr
3 385 kr
‐60 kr
501 Rensning och rotfyllning 1 kanal
4 005 kr
4 038 kr
‐33 kr
502 Rensning och rotfyllning 2 kanaler
785 kr
1 390 kr
‐605 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation
3 420 kr
4 927 kr ‐1 507 kr
601 Bettskena hård akryl
945 kr
1 057 kr
‐112 kr
702 Fyllning 2 ytor incisiv och canin
801 Krona, flera
4 395 kr
4 784 kr
‐389 kr
828 Helprotes
9 080 kr 10 396 kr ‐1 316 kr
Inkl soc avg
Timkostnader
39,7%
Tandläkare
680 kr
436 kr
Tandhygienist
Tandsköterska
393 kr

Total
minus‐
Antal
summa
utförda
åtg 2016 2016
6015 1034580
581
169071
217
57722
892
208728
1470
24990
75
28875
255
67320
582
18042
1407
485415
511
9709
189
11340
79
2607
700
423500
76
114532
525
58800
637
247793
36
47376
3010400

Indirekt kostnad 59% inkl utvecklings och investeringsmarginal 9%. Beräknas genom påslag på arbetskostnaden

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Arb.tid

Åtgärd 101
Åtgärd 111
Åtgärd 503
Åtgärd 706
Åtgärd 800
Åtgärd 801
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,50
340 kr
0,00
0 kr
2,50
1 700 kr
0,67
453 kr
1,50
1 020 kr
1,33
904 kr
0,00
0 kr
0,67
292 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,70
275 kr
0,00
0 kr
3,50
1 375 kr
0,93
367 kr
2,10
825 kr
2,10
825 kr
615 kr
292 kr
3 074 kr
820 kr
1 845 kr
1 729 kr
15 kr
15 kr
85 kr
65 kr
90 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 200 kr
1 200 kr
630 kr
307 kr
3 159 kr
885 kr
3 135 kr
3 009 kr
372 kr
1 002 kr

181 kr
489 kr

1 864 kr
5 024 kr

522 kr
1 407 kr

1 849 kr
4 984 kr

1 775 kr
4 784 kr

Arb.tid
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Åtgärd 107
Åtgärd 108
Åtgärd 124
Åtgärd 126
Åtgärd 302
Åtgärd 401
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,67
456 kr
1
680 kr
0,25
170 kr
0,67
456 kr
0,5
340 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,94
368 kr
1,4
550 kr
0,35
137 kr
0,938
368 kr
0,7
275 kr
0,938
368 kr
824 kr
1 230 kr
307 kr
824 kr
615 kr
824 kr
10 kr
10 kr
5 kr
25 kr
20 kr
25 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
834 kr
1 240 kr
312 kr
849 kr
635 kr
849 kr
492 kr
1 326 kr

731 kr
1 971 kr

184 kr
497 kr

501 kr
1 350 kr

375 kr
1 009 kr

501 kr
1 350 kr

Åtgärd 402
Åtgärd 501
Åtgärd 502
Åtgärd 521
Åtgärd 601
Åtgärd 707
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,83
564 kr
1,67
1 135 kr
2
1 360 kr
0,67
456 kr
1,3
884 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
1,16
456 kr
2,34
918 kr
2,8
1 100 kr
0,94
368 kr
1,82
715 kr
0,94
368 kr
1 021 kr
2 054 kr
2 460 kr
824 kr
1 599 kr
824 kr
35 kr
75 kr
80 kr
50 kr
50 kr
70 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 450 kr
0 kr
2 540 kr
874 kr
3 099 kr
894 kr
1 056 kr
2 129 kr
623 kr
1 679 kr

1 256 kr
3 385 kr

1 498 kr
4 038 kr

516 kr
1 390 kr

1 828 kr
4 927 kr

527 kr
1 421 kr

Åtgärd 112
Åtgärd 113
Åtgärd 114
Åtgärd 311
Åtgärd 703
Åtgärda 824
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,5
340 kr
2,5
1 700 kr
0,83
362 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,7
275 kr
3,5
1 375 kr
362 kr
292 kr
292 kr
292 kr
615 kr
3 074 kr
20 kr
15 kr
20 kr
10 kr
55 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 500 kr
670 kr
6 654 kr
382 kr
307 kr
312 kr
302 kr
225 kr
608 kr

181 kr
489 kr

184 kr
497 kr

178 kr
481 kr

395 kr
1 065 kr

3 926 kr
10 581 kr

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD

Åtgärd 828
Munhälsobedömning
Tandsmycke
Åtgärd 702
Åtgärd 705
Åtgärd 341
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
3,3
2 244 kr
0,5
340 kr
0,5
340 kr
0,17
116 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
4,62
1 815 kr
0,67
263 kr
0,50
196 kr
0,70
275 kr
0,70
275 kr
0,24
93 kr
4 058 kr
263 kr
196 kr
615 kr
615 kr
209 kr
80 kr
15 kr
20 kr
50 kr
55 kr
25 kr
2 400 kr
0 kr
0 kr
6 538 kr
278 kr
216 kr
665 kr
670 kr
234 kr

INDIREKTA KOSTNADER
SUMMA INDIREKT KOSTNAD

3 858 kr

164 kr

127 kr

392 kr

395 kr

138 kr

ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

10 396 kr

442 kr

343 kr

1 057 kr

1 065 kr

372 kr

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p101
2

3

4

Akut eller
kompletterande
undersökning
p103 eller utredning
av enstaka tand
eller enstaka
problem
Omfattande
akut eller
kompletterande
p107
undersökning,
utförd av
tandläkare

p108
5

p111
6

p112
7

Basundersöknin
g och
diagnostik,
tandläkare

Utredning
utförd av
tandläkare 60
minuter eller
mer

Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
(förenkl. Parod
us)
Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
fullst. parod us)

825

830

825

830

365

365

450

455

1 035

1 035

1 505

1 515

1 705

1 705

2 395

2 415

610

610

805

805

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p115 specialisttandlä
kare mindre
omfattning

875

885

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p116 specialisttandlä
kare större
omfattning

1 755

1 770

Åtgärd

1

p113

Akut eller
annan
undersökning
av
tandhygienist

255

255

p114

Kompl. Parod
us eller
kariesutredn.
Tandhygienist

480

480

8

9

10

11

p121

Röntgenunder‐
sökning av
enskild tand

55

55

65

65

p122

Röntgenunder‐
sökning
Delstatus

235

235

375

375

12

13

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p123

Röntgenunder‐
sökning,
intraoral
komplett för
munhålan

790

795

1 185

1 195

p124

Panorama‐
röntgen

520

520

795

800

p125

Röntgenunder‐
sökning EO

510

510

775

780

p126

Röntgenunder‐
sökning
omfattande
helstatus + OPG

965

965

1 405

1 415

p141

Studiemodell
för
behandlingspla
nering

615

620

615

615

p161

Salivsekretions
mätning

570

570

570

570

14

15

16

17

18

19

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p162

Laboratorie‐
kostnader vid
mikrobiologisk
undersökning
Faktura

315

320

315

320

p163

Biopsi och sutur
(160115)

955

960

1 125

1 135

p164

Laboratorie‐
undersökning
(PAD)

515

525

515

525

435

435

435

435

760

765

760

765

160

160

160

160

20

21

22

23

Information och
instruktion vid
risk för karies,
p201 gingival/parodo
n‐tal sjukdom
och käkfunk‐
tionsstörning

p204

Profylaxskena,
per skena

24

Fluorbehandling
p205
inkl. PTR 10
min
25

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

320

320

1

p206

Fluorbehandling
inkl. PTR 20 min

p207
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
Tandsten 15´

p208
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande >
15´

475

475

p209
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande
särskilt
krävande 40´

755

755

p301

Sjukdoms‐
behandling,
mindre
omfattande
behandling

395

400

485

485

p302

Sjukdoms‐
behanding

745

745

915

925

320

320

26

255

255

27

28

29

30

31

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1 995

1 370

1

p303

Sjukdoms‐
behandling,
omfattande ny
formulering

p304
Ny

Sjukdoms eller
smärtbehand‐
ling, särskilt
tidskrävande

1 610

1 105

32

33

34

35

Information och
instruktion vid
tand‐ och
p311 munsjukdomar
(kariessjukdom,
parodontal
sjukdom
och
Uppföljande

1 650

2 050

450

450

450

450

160

160

160

160

p313

Beteende‐
medicinsk
behandling > 60
min

980

980

2 060

2 075

p314

Beteende‐
medicinsk
behandling

455

455

950

960

information
eller instruktion
p312
vid
munhälsorelate‐
rade sjukdomar
eller problem

36

37

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

485

485

1 095

1 095

1

p321

Icke‐operativ
behandling av
kariessjukdom

p322

Stegvis
excavering

485

485

1 095

1 095

p341

470

475

685

685

40

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
mindre
omfattning

p342

960

960

1 745

1 755

41

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
större
omfattning

p343

1 425

1 425

3 870

3 890

42

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
särskilt
tidskrävande

p362

Lustgassedering
, per gång

810

825

810

825

38

39

43

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p401

Tanduttagning
en tand

1 005

1 005

1 245

1 255

p402

Tanduttagning,
en tand, när
sep. eller
friläggning
krävs

1 655

1 660

2 045

2 060

p403

Tanduttagning
tillkommande
enkel

180

180

225

225

p404

Operativt
avlägsnande av
en eller flera
tänder eller
annan vävnad,
per
operationstillfäl

3 050

3 060

3 695

3 725

p405

Omfattande
dentoalveolär
kirurgi

4 070

4 080

4 935

4 965

p406

Tanduttagning
övertalig tand

1 005

1 005

1 245

1 255

44

45

46

47

48

49

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

407

Övrig
dentoalveolär
kirurgi eller
plastik

2 005

2 010

2 390

2 410

p420

Implantat, per
styck

2 545

2 620

2 545

2 620

p421

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
en fixtur

3 510

3 525

4 160

4 190

p422

Kirurgisk
friläggning av
en fixtur vid
tvåstegsteknik

1 455

1 465

1 715

1 730

p423

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
två eller tre
fixturer per
operationstillfäl

4 680

4 695

5 545

5 585

p424

Kirurgisk
friläggning av
två eller tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

1 635

1 645

1 935

1 955

50

51

52

53

54

55

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p425

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
fler än tre
fixturer

6 455

6 480

7 620

7 680

p426

Kirurgisk
friläggning av
fler än tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

2 190

2 195

2 620

2 640

p427

Benaugmen‐
tation med
egen
benvävnad

3 865

3 875

4 640

4 675

p428

Benaugmen‐
tation med
benersättnings
material

4 635

4 665

5 325

5 375

p429

Borttagande av
frakturerad
fixtur
(implantat), per
fixtur

3 830

3 840

4 605

4 640

56

57

58

59

60

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p430

Benaugmentati
on med egen
vävnad i en
kvadrant i
samband med
benaug. I annan
kvadrant eller
implantat op i
samma
kvadrant

1 475

1 475

1 820

1 830

p431

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
benaugmentati
on eller
implantatop i
annan kvadrant

2 435

2 450

2 780

2 820

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
p 432
benaugmentati
on eller
implantatinstall
a‐tion i annan
kvadrant

1 815

1 825

2 070

2 090

Avlägsnande av
ett implantat

1 005

1 005

1 245

1 255

61

62

63

p435
64

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

225

225

1

p436

Avlägsnande av
implantat,
enkel

180

180

p441

Plastik, enklare
parodontalkirur
gi vid enstaka
tand eller vid
peri‐implantit
vid enstaka
implantat

2 475

2 485

2 995

3 015

p442

Kirurgisk
behandling av
tandlossnings‐
sjukdom

3 510

3 515

4 285

4 315

p443

Kirurgisk
behandling av
peri‐implantit

3 340

3 350

4 075

4 105

p444

Omfattande
kirurgisk
behandling av
parodontit vid
sju tänder eller
fler, eller vid tre
tänder eller
Omfattande

4 555

4 560

5 590

5 625

4 555

4 560

5 590

5 625

65

66

67

68

69

p445
70

kirurgisk
behandling av
periimplantit
vid fem
implantat eller
fler eller vid tre

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p446

71

p447
72

Rekonstuktiv
beh. med
membran el
emaljmatrix
protein
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)
Rekonstuktiv
beh. med
membran
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)

1 765

1 805

1 895

1 935

1 195

1 220

1 280

1 305

p448

Fritt bindvävs‐
transplantat vid
lambåop

730

735

905

910

p480

Kontroll
koagulation,
tilläggsåtgärd

315

315

315

315

p501

Upprensning
och rotfyllning,
en rotkanal

3 310

3 325

3 950

3 950

p502

Upprensning
och rotfyllning,
två rotkanaler

3 990

4 005

4 775

4 815

73

74

75

76

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p503

Upprensning
och rotfyllning,
tre rotkanaler

5 015

5 030

6 010

6 060

p504

Upprensning
och rotfyllning,
fyra eller fler
rotkanaler

5 465

5 485

6 550

6 600

p520
Ny

Akut
endodontisk
behandling,
annan
behandlare

p521

Akut
trepanation
och
kavumextirpati
on

780

785

955

960

p522

Kanallokalisatio
n vid
komplicerad
rotanatomi

785

785

955

965

p523

Stiftborttagning

1 145

1 150

1 405

1 415

77

78

79

80

890

1 085

81

82

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p541

Apikalkirurgi

3 580

3 590

4 355

4 385

p542

Apikalkirurgi
ytterligare tand
vid samma op
tillfälle

1 010

1 010

1 225

1 235

p601

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer ÖK

3 415

3 420

4 530

4 555

p602

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer UK

3 415

3 420

4 530

4 555

p603

Reponerings‐
skena

6 065

6 100

p604

Mjukplastskena
för
bettfysiologisk
behandling, per
skena

2 450

2 465

83

84

85

86

87

88

2 105

2 110

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p606

Motorisk
aktivering

480

480

600

600

p607

Bettslipning för
ocklusal
stabiliserng

735

735

905

915

p701

Fyllning på en
yta framtand
eller hörntand

595

595

595

595

p702

Fyllning av två
ytor på
framtand eller
hörntand

940

945

940

945

p703

Fyllning av tre
eller flera ytor
på framtand
eller hörntand

1 120

1 125

1 120

1 125

p704

Fyllning på en
yta premolar
eller molar

760

760

760

760

89

90

91

92

93

94

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p705

Fyllning av två
ytor på molar
eller premolar

1 115

1 115

1 115

1 115

p706

Fyllning av tre
eller flera ytor
på molar eller
premolar

1 490

1 490

1 490

1 490

p707

Krona i plastiskt
material,
klinikframställd

1 690

1 695

1 690

1 695

p708

Stiftförankring
vid
fyllningsterapi

535

540

535

540

p800

Laboratoriefra
mställd krona
en per käke

5 730

5 710

6 590

6 615

p801

Laboratoriefra
mställd krona
fler i samma
käke

4 350

4 395

5 040

5 105

95

96

97

98

99

100

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p802

Laboratoriefra
mställd pelare
med
intraradikulärt
stift

3 085

3 095

3 600

3 625

p803

Klinikframställd
pelare med
intraradikulärt
stift

1 465

1 470

1 765

1 785

p804

Hängande
broled, per led

2 195

2 190

2 370

2 365

p805

Emaljretinerad
konstruktion,
per stöd

1 745

1 750

2 005

2 020

p806

Radikulärför‐
ankring vid
avtagbar protes

3 355

3 370

3 875

3 900

p807

Semipermanent
krona/bro, per
led

2 315

2 350

2 575

2 615

101

102

103

104

105

106

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Innerkrona för
teleskop‐ och
p808
konuskonstrukti
oner

3 290

3 300

3 810

3 835

p809

Långtids‐
temporär
laboratorie‐
framställd
krona eller
hängande led,
per led

985

990

1 115

1 125

p811

Cementering av
lossad
krona/fasad,
per
krona/fasad.

545

550

680

685

p812

Broreparation 1

1 445

1 445

1 790

1 800

p813

Broreparation 2

4 420

4 425

5 280

5 315

p814

Broreparation 3

7 635

7 650

9 010

9 070

107

108

109

110

111

112

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p815

Sadelkrona,
krona i befintlig
bro vid
reparation

5 310

5 145

5 905

5 940

p822

Partiell protes
för temporärt
bruk, en till tre
tänder
(proteständer
ingår 130101)

3 670

3 680

4 185

4 215

5 090

5 110

5 775

5 820

10 695

10 870

11 900

12 115

12 085

12 285

13 885

14 130

95

95

95

95

113

114

p823
115

p824
116

p825
117

p826
118

Partiell protes
för temporärt
bruk, fyra eller
fler tänder
(proteständer
ingår 130101)
Partiell protes
med gjutet
skelett,
klammer‐
förankrad
(proteständer
ingår
130101)
Komplicerad
partiell protes
med stöd av
urtagskrona,
innerkrona eller
attachments
(proteständer
Attachments,
per styck,
material

A

B

Åtgärd

1

p827

Hel
underkäksprote
s inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder
Hel

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

9 010

9 080

10 870

10 985

9 010

9 080

10 870

10 985

p829 Immediatprotes

6 820

6 885

7 765

7 855

p831

Justering av
avtagbar protes

370

370

455

455

p832

Lagning av
protes och/eller
tillsättning av
protestand

1 235

1 240

1 405

1 415

p833

Rebasering av
protes

2 515

2 520

2 900

2 920

119

p828
120

överkäksprotes
inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder

121

122

123

124

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p834

Lagning av
protes där
teknikerinsats
krävs
(proteständer
ingår 130101)

1 940

1 945

2 200

2 210

p835

Rebasering och
lagning av
protes

2 975

2 980

3 405

3 425

p836

Komplicerad
lagning av
protes där
svetsning av
nya fästen
behövs
(proteständer
Komplicerad

3 810

3 830

4 240

4 275

6 480

6 510

7 255

7 310

125

126

127

p837

128

lagning av
protes där
uppvaxning och
gjutning av ny
del utförs vilken
svetsas till
befintlig protes
(proteständer

p839

Inmontering av
förankringsele
ment

2 940

2 945

3 370

3 390

p845

Ocklusionskorri
gerande
bettslipning

1 910

1 910

2 255

2 265

129

130

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p846

Skena för
vertikal
platsberedning

5 300

5 315

5 905

5 935

p847

Klammerplåt

3 820

3 830

4 425

4 450

p848

Betthöjning
med
fyllningsmateria
l

535

535

665

670

7 695

7 780

8 730

8 845

5 930

6 000

6 705

6 800

2 195

2 190

2 370

2 365

131

132

133

Implantatförank
rad krona en
per käke Till
p850
detta pris läggs
alltid kostnaden
för en distans

134

Implantatförank
rad krona flera
per käke Till
p852

135

detta pris läggs
alltid kostnaden
för en
distans/krona

Hängande led
vid
p853
implantatförank
rad bro
136

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

2 350

2 385

425

435

1 330

1 340

375

380

1 125

1 155

1

p854
137

138

139

140

Fästskruv och
cylinder vid
semipermanent
p855
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat
Långtids‐
temporär
laboratorie‐
p856
framställd
krona och
hängande
led per led
Fästskruv
och
cylinder vid
långtids‐
p857
temporär
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat

p858

141

Semipermanet
laboratoriefram
ställd krona och
hängande led,
per led

Distans
inklusive
centrumskruv,
per styck Denna
åtgärd ska alltid
debiteras
tillsammans med
implantatkrona

2 095

2 120

425

435

1 155

1 160

375

380

1 125

1 155

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Implantatförank
rad bro,
p861
överkäke, 4
fixturer (lägg till

31 085

31 440

33 670

34 105

32 990

33 400

35 575

36 060

34 455

34 905

35 575

37 565

30 075

30 435

32 400

32 830

18 830

19 085

4 distanser)
142

Implantatförank
rad bro,
p862
överkäke, 5
fixturer (Lägg till
5 distanser)
143

Implantatförank
rad bro,
p863
överkäke, 6
fixturer Lägg till
6 distanser

144

Implantatförank
rad bro,
p865
underkäke, 4
fixturer Lägg till4
distanser

145

p871

146

Implantatstödd
täckprotes, 2
fixturer . Lägg
till 2 distanser

16 975

17 180

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p872

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 3
fixturer. Lägg till

18 920

19 175

20 770

21 080

21 480

21 790

23 330

23 695

p874

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 2
fixturer

3 065

3 105

3 325

3 375

p875

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 3
fixturer

3 395

3 440

3 650

3 705

p876

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 4
fixturer

4 000

4 055

4 255

4 325

p877

Implantatstödd
täckprotes,
exklusive
fixturer,
implantatkom‐
ponenter och
förankringsele

13 905

14 010

15 755

15 920

3 distanser

147

p873

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 4
fixturer Lägg till
4 distanser

148

149

150

151

152

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

275

280

1

153

Förankringsele
ment
p878
täckprotes,
tillägg, per styck
Faktura

275

280

Av‐ och
återmontering
av
implförankrade
konstruktioner
på 1 ‐ 2 impl

2 090

2 090

2 605

2 620

1 085

1 085

1 340

1 350

3 185

3 185

3 960

3 985

Reparation av
implantatförank
p883
rad bro med
tandtekniker‐
insats

5 550

5 575

6 370

6 415

Reparation av
implantat‐
förankrad bro
där omfattande
tandtekniker‐
insats krävs.

10 160

10 215

11 410

11 500

p880
154

p881
155

p882
156

157

p884
158

Reparation av
implantat‐
förankrad
konstruktion,
mindre
omfattande
Av‐ och
påmontering av
implantat‐
förankrad bro
på sammanlagt
tre eller fler
impl

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p888

Fästskruv, per
styck

175

180

175

180

p889

Distansskruv,
per styck

605

625

605

625

p901

Tandreglering,
en käke, enkel
behandling

16 120

16 340

p902

Tandreglering,
en käke,
okomplicerad
behandling

21 065

20 445

p903

Tandreglering,
en käke, normal
behandling

24 625

24 175

p904

Tandreglering,
en käke,
komplicerad
behandling

31 125

30 065

159

160

161

162

163

164

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

p905

Tandreglering
två käkar, enkel
behandling

21 355

1 460

p906

Tandreglering
två käkar,
okomplicerad
behandling

27 065

26 925

p907

Tandreglering
två käkar,
normal
behandling

31 005

31 030

p908

Tandreglering
två käkar,
komplicerad
behandling

38 835

37 545

Åtgärd

1

165

166

167

168

Rutin

1 (1)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Egna åtgärder - är de åtgärder som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet
Avgifter vid uteblivande från bokad patienttid
•
•
•
•

Uteblivande vuxna – tre nivåer beroende på hur lång tid som tandvården avsatt i tidboken 500 kronor, 750 kronor,
1 125 kronor
Uteblivande barn – 150 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, Mun- och Käkcentrum 300 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, allmän tandvård 200 kronor

Avgifter vid tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa
•
•

Sjukvårdstaxa allmäntandvård 200 kronor
Sjukvårdstaxa Mun- och Käkcentrum 300 kronor

Avgifter – asylsökande
•

Över 18 år 50 kronor

Avgifter – intyg
•
•

Rättsintyg 1 000 kronor
Intyg 700 kronor

Avgifter – tidsdebiterade
•
•

tidsdebiterad åtgärd allmäntandvård 2 000 kronor/timme (höjd)
tidsdebiterad åtgärd Mun- och käkcentrum 2 500 kronor/timme (höjd)

Åtgärder där tidsdebitering används
•
•

extra åtgärder vid narkos
Explorativ endodonti - används vi de tillfällen när det är tveksamt om rotfyllningen kan fullföljas. Om tanden rotfylls

•
•
•

bettinslipning
åtgärder efter avslutad tandreglering
estetisk tandvård (momsbelagd)

betalas beloppet tillbaka. Rotfyllningen debiteras som vanligt

Avgifter – enskilda åtgärder
•
•
•

Behandling av snarkning/sömnapné 7 950 kronor (höjd) (åtgärden debiteras Tandvårdsenheten - patienten betalar
hälso- och sjukvårdsavgift)
Läkdistans 814 kronor
Tandfärgade brackets 1 500 kronor (används endast om patient så kräver vid tandreglering i överkäken)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/773
17 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

•

•

•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt.
Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt
ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) samt för
varugruppen där kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av
tillsynsmyndighet.
Vad avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de
ökade kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer
på rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn.
Fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”.Avgiftsmaximerat gross
tonnage (GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras också. Taxan för
leverans av elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/773

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen är positiva till tekniska nämndens förslag till ny
hamntaxa 2018 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2018”.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran.
Beslutsunderlag

TN § 186
Hamntaxa 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 186

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region
Gotlands hamnar

TN 2017/1386

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Tjänsteskrivelse 2017-08-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av hamnchef Mats Eriksson och driftsansvarig Lars Wahlberg.
Mats svarade på varför lossningstiden förlängts till två dygn för att underlätta
godslossning dagtid och på så sätt undvika buller nattetid.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1386
7 augusti 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands
hamnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1386

Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige
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HAMNTAXA 2018
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2018 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016, § 227

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Ändrad fältkod

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
Formaterat: Teckenfärg: Text 1

24 h 48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Ändrad fältkod

Formaterat: Svenska (Sverige)

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00

2 (11)

Ändrad fältkod
Ändrad fältkod

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr253 kr)

3,70 kr 3,80 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr3 305 kr

40-60 m

4 130 kr4 180 kr

60-80 m

5 000 kr5 060 kr

>80 m

5 865 kr5 935 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift
om 510 550 kr/tim och bevakningsperson.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.1.3 Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift. Punkten tas bort.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,156,30 kr /GT

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

När GT saknas 102 104 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1 Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %
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1.4. Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till 40 000 GT

Formaterat: Genomstruken

Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderleks-eller
andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
1.4.1 Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
>7

95 100
85 100
70 100
60 75

1.4.2 Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)
1.4.3

1.5.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 550 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som
överstiger anlöpets första 12 timmar.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än 24 h, erlägger ett tillägg
till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

1.6.

50%

7,15 kr7,30 kr

Passagerareavgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.2 För fartyg i reguljär linjetrafik passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön
och övriga gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare
1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare
I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,0015,20 kr/pass.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

24,00 kr24,30 kr
30,60 kr31,00 kr

1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1 Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.
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Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Avstånd Före: 0 pt,
Efter: 0 pt, Radavstånd: enkelt, Teckensnittsjustering: Auto

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

Författningssamling för Region Gotland

1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter
eller annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av
annat fartyg/pråm.
1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjukeller tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

1.7.6 Fartyg på prov- eller besiktningsresa.
1.8. Fiskefartyg

1.8.1 För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr930 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr310 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller
lastas från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i
taxan. Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

22,5022,80 kr
8,959,10 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

5,506,00 kr

Råolja

8,808,90 kr

Lättoljor (bensin)
Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja
Gödningsmedel

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

23,5023,80 kr
15,8016,00 kr
10,2010,40 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,157,30 kr

Massaved, fast mått m3

4,855,00 kr

Sågtimmer, fast mått m3
Tackjärn, järnskrot mm.

5,105,20 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd
2.1

Avgift per 1000 kg
ank/avg

7,157,30 kr
Avgift
27,3027,70 kr
16,3516,60 kr
17,6517,90 kr
9 9,20 kr
5,856,00 kr
22,4522,80 kr
1,751,80 kr

Fria från varuavgift

2.1.1 Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.
2.1.2 Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.
2.1.3 Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.
2.1.4 Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.
2.1.5 Gods som tagits i beslag.
2.1.6 Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.
2.1.7 Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Onumrerad kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras
årsavgift delbar per månad.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite,

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Slite o Klinte till grp 1

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Grupp Grupp Grupp
1
2
3
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 2651 280 kr1 1851 200 kr990 1 005 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 7601 785 kr1 6401 660 kr1 3451 365 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 119 kr 107 109 kr

86 88 kr

311 315 kr/m311 315 kr/m

311 315

kr/m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

423 428 kr 265 269 kr 204 207 kr
26,5026,90 kr18,5018,80 kr13,7514,00 kr
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Grupp*) Grupp Grupp
1
2
3
Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp
till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
7002 735 kr

2 7002 735 kr 2 700 2 735kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

2

115 117 kr107 109 kr 85 86 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 0402 065 kr2 0402 065 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

61 62,00 kr 61 62,00 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 597 kr 590 597 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 64,00 kr 53 54,00 kr

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 315 kr/m

311 315 kr/m

311kr315kr/m
*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 140 kr

107 109 kr

8 - 11 m

214 217 kr

158 160 kr

11 - 14 m

265 269 kr

214 217kr

14 - 19 m

428 434 kr

265 269 kr

19 - 30 m
30 -

m

860 871 kr

430 436 kr

2 1502 180 kr

1 0201 035 kr

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid. För
allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Slipt axa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
9 (11)

1 0501 065 kr/tim

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

Författningssamling för Region Gotland

Upp- och nertagning

2 0702 095 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 466 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5 4

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare
5.4

617 625 kr/tim

Övriga taxor

5.4.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 39,50 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 395 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 341 kr/dygn

Flotte, liten

138 140 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 651 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 651 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,106,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,053,60 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad
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5.4.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 5904 645 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 0603 100 kr/ton

5.4.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 248 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)
43,0043,60 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 203 kr

125

32 ”

400 405 kr

63 ”

790 800 kr

” 1 5651 585 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.6 Lås och nycklar

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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faktisk kostnad

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/312
25 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av Visby Norderstrand 1:23
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om friköp av fastigheten Visby
Norderstrand 1:23

Sammanfattning

Fastigheten Visby Norderstrand 1:23 är upplåten med tomträtt till Norderstrand
Citycamping AB via ett tomträttsavtal som sträcker sig till 2048. Tomträttshavaren
skickade 2017 in en intresseanmälan om att friköpa fastigheten. I anmälan står att
anledningen till att man vill friköpa fastigheten är att man vill ha en långsiktig
ekonomisk planering samt utveckla campingen.
För fastigheten gällen detaljplan för Norderstrands Camping Visby Norderstrand
1:21 samt del av Gustavsvik 1:1 fastställd 2007-08-08. Planen anger camping/stugor
vilket överensstämmer med Fördjupad översiktsplan Visby norr. Översiktsplanen
utpekar området för fortsatt inriktning mot turism pga. det attraktiva läget nära havet
och Visby och med tanke på målet att utveckla turism på Gotland.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/312

Bedömning

Att ändra upplåtelseformen från tomträtt till med äganderätt medger inte större
möjligheter för utveckling av fastigheten. Nuvarande tomträttsavgäld uppgår till
250 000 kr per år och gäller till och med 2027.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan ha en
framtida potential i form av ändrad användning och utökade byggrätter. Att låta
tomträttshavaren friköpa fastigheten i dagsläget innebär att regionen avhänder sig
möjligheten att tillgodogöra sig framtida värdeökning.
Detta innebär att ett friköp inte är nödvändigt för tomträttshavaren att utveckla
området. Vidare måste en avgäldsperiod som gäller till 2027 anses ge
tomträttshavaren en möjlighet till långsiktig ekonomisk planering. Dock innebär en
försäljning att mark med utvecklingspotential säljs innan den fullt ut är förädlad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen avslår anmälan om friköp av
fastigheten Visby Norderstrand 1:23.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/225
10 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen
Resort Visby angående köp av fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en
köpeskilling om 28 000 000 (28 miljoner) kronor. För ett genomförande av
affären ska försäljningen godkännas av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf
Resort Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med
operatören Novi Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på
71 bungalows och 54 lägenheter i en hotellbyggnad.
Brf Resort Visby har i februari 2017 skickat en intresseanmälan till regionen i syfte att
utreda ett friköp av tomträtten till Visby Norderstrand 1:21. Ett friköp ses av Brf
Resort Visby som ett led i strävan efter att ytterligare utveckla attraktiviteten för
anläggningen (se Bilaga 1).
Fastigheten har en areal om 33 189 kvm. Detaljplanen för området är från 2007 och
anger hotell och camping, planen medger inte boende. Planen innehåller en byggrätt
om totalt 9 750 kvm BTA, vilken bedöms vara fullt utnyttjad. Planens ändamål
överensstämmer med Fördjupad översiktsplan Visby norr. Översiktsplanen utpekar
området för fortsatt inriktning mot turism pga. det attraktiva läget nära havet och
Visby och med tanke på målet att utveckla turism på Gotland.
Rådande tomträttsavtal är upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping.
Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs
det med 20 års perioder. Årlig avgäld har fastställts till 1 500 000 kronor att gälla i 40
år. Till avtalet är tecknat ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden är 0 kronor
år 1, 200 000 kronor år 2 och 400 000 kronor per år från år 3 till år 20 dvs 2027.
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Tilläggsavtalet innehåller följande kriterier vilka har bedömts vara uppfyllda:
-

tomträttshavaren har fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med vad som
anges i tomträttsavtalet

-

tomträtten utnyttjas i huvudsak i enlighet med bestämmelserna i detaljplanen

-

tomträtten nyttjas för hotell- och resortändamål

För att fastställa köpeskillingen har Regionstyrelseförvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet på
marken i april 2017 bedöms till mellan 25 till 31 miljoner kronor med ett snitt på
28 miljoner kronor vilket motsvarar 844 kr/kvm tomtyta eller 2 872 kr/kvm BTA
byggrätt (se Bilaga 2). Brf Resort Visby har i sin tur tagit fram en värdebedömning av
Cushman & Wakefield som bedömde marknadsvärdet till mellan 23 och 27 miljoner
kronor med ett snitt på 25 miljoner kronor.
Utgångspunkten för värderingarna har varit att markanvändningen fortsättningsvis
ska vara oförändrad, hotell och camping. I övrigt gäller följande förutsättningar för
värderingarna:
- Endast marken värderas, byggnader och anläggningar ägs av tomträttshavaren
- Marken förutsätts inte kunna avstyckas
- I värderingen bortses från att det bara finns en möjlig köpare, ett marknadsvärde på
en fri och öppen marknad har eftersökts.
Regionstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Brf Resort
Visby om friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21 (se Bilaga 3). I
regionens riktlinjer anges att tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens
medgivande friköpa tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Förvaltning
och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
I köpekontraktet har även reglerats att i det fall ytterligare byggrätter erhålls inom
Visby Norderstrand 1:21 utöver de 9 750 kvm BTA som gällande detaljplan anger
ska köparen betala en tilläggsköpeskilling motsvarande 2 872 kr/kvm BTA.
Tilläggsköpeskilling ska betalas även om avstyckning med byggrätt sker från
fastigheten eller om mark genom fastighetsbildning frånskiljs från fastigheten på
motsvarande sätt. Regionens rätt till tilläggsköpeskilling gäller i 15 år efter
tillträdesdagen. Vidare är reglerat i köpekontraktet en tilläggsköpeskilling om
maximalt 7 Mkr som utfaller om köparen initierar en planändring som medger
ändrad användning och som leder till ett ökat markvärde. Denna tilläggsköpeskilling
gäller i 10 år efter tillträdesdagen.
Planerat tillträde är 2018-01-04 och tomträttsavgälden upphör att debiteras fr o m
årsskiftet.
Bostadsrättsföreningen har vid ordinarie stämma fattat beslut om att gå vidare med
affären. För ett genomförande av affären ska avtalet beslutas av regionfullmäktige.
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Region Gotland
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen, tog 2016 fram en Startpromemoria (förstudie) där möjligheterna
till utveckling av bl a den aktuella fastigheten studerades. Framtaget Start-PM
beslutades av regionstyrelsen 2016-04-28 (RS§96) och inriktningen när det gäller
möjligheter till friköp formulerades i beslutet enligt följande: ”Friköp av tomträtter
ska inte prövas. Området ska även i fortsättningen användas i enlighet med
detaljplan”.
Efter detta beslut har regionledningen gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
uppta en dialog med tomträttshavaren kring en möjlig affär. Förvaltningen har nu
tagit fram nödvändiga handlingar för genomförande av en affär.
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Som underlag för bedömning av marknadsvärdet av marken finns två oberoende
värderingar som indikerar 25 respektive 28 miljoner kronor. Köpeskillingen enligt
undertecknat köpeavtal uppgår till 28 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen
anser att köpeavtalet följer riktlinjerna och att köpeskillingen är marknadsmässig.

Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Intresseanmälan
Värdebedömning FS Fastighetsstrategi AB
Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Sammanfattning
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10

Anders Almqvist, MRICS
FS Fastighetsstrategi AB
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Uppdrag
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet är marken på fastigheten Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun.
Fastigheten är upplåten som tomträtt och avses säljas.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Åsa Linder.

Värdetidpunkt
4 april 2017

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde för en försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Detta utlåtande följer ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” enligt bilaga om ej
annat anges.
Följande förutsättningar har gjorts;
•
•
•
•

•

Endast marken värderas. Befintliga byggnader ägs av tomträttshavaren.
Värderingsobjektet är upplåtet med bostadsrättsförening och används som
fritidsboende och uthyrning. Fritidsboende strider dock mot planen.
Marken förutsätts inte kunna avstyckas.
Detaljplanen anger en bruttoarea om 9 750 m² BTA med totalt mellan 90 - 110
enheter. Byggnaderna innehåller 118 bostäder. Bostadsytan uppgår till 6 413
m² och lokalytan till 1 433 m² enligt den ekonomiska planen och
fastighetstaxeringen. Bruttoarean har bedömts uppgå till 7 970 m² BTA
bostäder och 1 780 m² BTA lokaler eller totalt 9 750 m² BTA, vilket
värderingen baseras på.
I värdebedömningen har bortsetts från nuvarande tomträttsavtal i det
avseendet att det endast finns en möjlig köpare till fastigheten. För
fastigheten har ett marknadsvärde bedömts på den fria öppna
fastighetsmarknaden.
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Underlag
Översiktlig besiktning är utförd 2017-03-23 av Anders Almqvist. Nedan följer en
sammanställning av övriga underlag som använts vid värderingen.
•
•
•
•
•
•

Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av mark för en resortanläggning. Anläggningen är bebyggd med bostäder för
fritidsvistelse och som uthyrs av en hotelloperatör. Konceptet med resortanläggning innebär
dessutom att all inredning, både ute och inne ingår i köpet. Kostnaden för drift och
underhåll, dvs bostadsrättsavgiften, blir lägre jämfört med bostadsrätt med permanent
boende, då ägare får del av uthyrningsintäkterna från hotelloperatören som hyr ut din enhet
när du själv inte är där.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun, org. nr 21200-0803. Fastigheten är upplåten med
tomträtt till Bostadsrättföreningen Resort Visby, org. nr. 769616-5997.

Läge
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Objektet har adressen S:t Göransgatan 25A-31 i Gotlands kommun. Fastigheten är belägen
intill havet på Gotlands västra sida, cirka 1 km nordost om Ringmuren. Omgivningen utgörs
huvudsakligen av bostäder i småhus i söder, naturmark i öster, Östersjön i väster och
camping i norr. Visby Lasarett är beläget söder om fastigheten. Närmaste större serviceutbud
finns i Visby. Allmänna kommunikationer är buss nr. 4 som trafikerar S:t Göransgatan och
buss nr. 1 som trafikerar länsväg 149.

Tomt

Tomten omfattar en areal om 33 189 m2 och är sluttande mot havet i väster. Tomten är
bebyggd med bostäder i småhus och flerbostadshus, upplåtna med bostadsrätt, som även
bedrivs som hotell och konferensanläggning. Avståndet till havet är ca 50 m. En väg går
mellan tomten och stranden. Obebyggda delar av tomten utgörs av gräsytor, träd, hårdgjorda
ytor för parkering och vägar.

Byggnad
Värderingsobjektet är bebyggt med 57 småhus och ett flerbostadshus. Byggnaderna ägs av
tomträttshavaren, men ingår inte i värderingen. Bostadsytan uppgår till 6 413 m² och
lokalytan till 1 433 m². Lokalarean utgör restaurang, reception, konferenslokaler m m enligt
den ekonomiska planen.

Taxeringsuppgifter
Värderingsobjektet är taxerad som okänd taxeringsenhet, typkod 230, och hyreshusenhet,
hotell eller restaurangbyggnad, med typkod 322. Marken har ett taxeringsvärde om
35 766 000 kr.
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Planer och bestämmelser
För fastigheten gäller detaljplan för Norderstrands Camping Visby Norderstrand 1:21 samt
del av Gustavsvik 1:1 i Visby. Planen är antagen 2007-06-13 och laga kraft vunnen
2007-08-08. Planen anger hotellverksamhet eller camping/park som tillåten markanvändning.
Tält och husvagnar får finnas mellan 1 maj och 30 september. Planen anger bebyggelse med
9 750 m² BTA, varav 3 200 m² BTA på ett våningsplan, 1 450 m² BTA i två våningsplan,
1 500 m² BTA i tre våningsplan och 3 600 m² BTA i fyra våningsplan.
Byggnaderna med ett våningsplan får uppföras med en högsta höjd om 4 m och med två
våningar 7 m. De övriga byggnaderna får uppföras med en högsta höjd om +17m och +20
m över nollplanet.
Hotellbyggnad i tre och fyra våningar ska innehålla minst 40 enheter. Småhusen anges som
radhus, kedjehus och parhus och uppgår till mellan 50 - 70 enheter. Fasader ska vara av puts
och ska ha vit/gråvit eller gulvit kulör.
Hotellbyggnads fasad ska ha luftig karaktär och med mycket glas.
Garage eller p-däck får uppföras med en högsta höjd om +9,5 m över nollplanet. En
servicebyggnad får uppföras om 50 m² BTA.
Planens genomförandetid har gått ut. En detaljplan gäller även efter det att
genomförandetiden gått ut och tills den upphävs eller ersätts med ny detaljplan. Dock har
fastighetsägaren inte längre något ekonomiskt skydd mot att detaljplanen ändras eller
upphävs.
Befintlig bebyggelse bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad.

Rättigheter etc

Det finns inga inskrivna rättigheter i Fastighetsregistret.

Miljö
Fastigheten är bebyggd. Före byggnadsåret bestod tomten sannolikt av naturmark. Inga
undersökningar av eventuell miljöbelastning på fastigheten har varit möjliga inom ramen för
uppdraget. Se vidare bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen gäller därför under förutsättning att det inte föreligger några
föroreningar eller skadliga miljöfaktorer som påverkar objektets marknadsvärde.

Tomträttsavtal
Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttshavare är Brf Resort Visby. Avtalet är
upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping. Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas
till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs det med 20 års perioder. Nuvarande
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tomträttsavgäld är 1 500 000 kr per år enligt fastighetsregistret. Avgäldperioden är 20 år från
2008-01-01. Första avgäldsperioden är 40 år.
Det finns ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden ska vara 0 kr år 1, 200 000 kr år 2
och 400 000 kr per år från år 3 till år 20.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun finns cirka 57 391 invånare per 31 december år 2015. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +0,2 procent. Gotland har goda kommunikationer,
dock är Gotland en ö som saknar landförbindelse med fastlandet. Färja trafikerar Visby och
Nynäshamn samt Visby och Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera
större städer. De allmänna kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på
Gotland. Det allmänna vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel
och byggverksamhet. De största arbetsgivarna är Region Gotland (5 700), AB Svenska Spel
(360), PayEx Finance AB (310), Destination Gotland (300), Försäkringskassan (280), Samhall
AB (260) och Cementa AB (240). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2015 till 7,5 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet
om 7,8 procent. Vår prognos för den allmänna utvecklingen för näringsliv och sysselsättning
kommer att öka.

Mark - allmänt
I Sverige finns det gott om mark för bebyggelse. Det stämmer väl in på stora delar av landet,
men för storstadsregioner är det ofta brist på mark med bra läge. Generellt gäller att närhet
till service, marknad och infrastruktur ger ett attraktivt läge.
I utvecklingen av samhället används mark vid bebyggelse av bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur, handel och kommunal service. I stora storstäder krävs en planering av hur
marken ska ”fördelas” för att samhället ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Det görs främst
med hjälp av plan och bygglagen. Planer tas fram för att bestämma vad marken i samhället
får användas till. Planen tas fram genom planprocessen, se nedan.

Värdet på mark skiljer sig kraftigt åt beroende på vad marken får användas till, vilken
exploateringsgrad som tillåts och var marken är belägen. I områden med hög
befolkningstäthet och brist på mark är värdet mycket högt medan mark i glesbyggd med låg
efterfrågan har lågt värde. Mark kan ha många olika användningar såsom allmän plats,
infrastruktur, industri, kontor, boende, skola, sjukvård för att nämna några. Användningen av
mark styrs av detaljplaner i de fall det finns framtagna. Mark kan även sakna plan.
För mark som saknar plan är värdet ofta lågt jämfört med mark med plan. Saknas plan finns
en stor risk med vad som blir tillåtet att uppföra på fastigheten. Planprocessen är lång och
flera parter ska yttra sig innan beslut om plan tas.
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Fastighetsmarknad på Gotland – Mark för hyreshus
I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod hyreshusenheter
till 212 893 kvm fördelade på 21 fastighetsägare och 36 fastigheter. Det totala taxeringsvärdet
uppgår till 103 miljoner kronor. Dominerande fastighetsägare av obebyggd mark för
hyreshusenheter på Gotland är Gotlands kommun, Brf Boklok Byggmästaren, Gotland
Visby Kopparslagaren 2 AB, AB Gotlands Hästsportsfält och främst lokala företag,
privatpersoner och fastighetsbolag. Gotlands kommun äger 23 fastigheter och har en
ägarandel om 30 procent av taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Gotland kommun.

Omsättningen av obebyggda fastigheter har varit låg. Mellan år 2008 och 2014 har det sålts
10 fastigheter varav en fastighet har sålts två gånger. Köpesumman uppgick till totalt 115
mkr. Merparten av försäljningspriset står två fastigheter för, 57 mkr respektive 29 mkr, vilka
även kan omfatta byggnader. Försäljningspriserna uppgår till mellan 97 – 4 469 kr/m²
tomtyta. Åtta försäljningar har skett inom församlingen Visby. Säljare har varit Gotlands
kommun, PEAB, Riksbyggen, privatpersoner och byggföretag/konsulter. Köpare har främst
varit bostadsrättsföreningar. Andra köpare har varit lokala företag, privatpersoner, PEAB
och Gotlandshem.
Under år 2013 såldes Visby Kolgården 1 till Brf Alléhusen för 29 mkr eller 2 985 kr/m²
tomtyta. Säljaren var PEAB Bostad AB. På tomten har under år 2013/2014 en nyproduktion
av 49 bostadsrätter färdigställts fördelade på två byggnader. Den totala bostadsytan bedöms
uppgå till ca 3 800 m² eller 4 300 m² BTA. Försäljningspriset indikerar ett pris om 6 744
kr/m² BTA, vilket är mycket högt och bedöms vara en del av hela produktionskostnaden för
PEAB som inte är jämförbar med försäljning av enbart mark med byggrätt för bostäder.
Marken såldes året innan, i juli år 2012, till PEAB av Gotlands kommun till priset 7 392 000
kr eller 761 kr/m² tomtyta.
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Under år 2014 och 2015 såldes inga tomter. Under år 2016 har det sålts 10 fastigheter med
typkod 310, tomtmark för hyreshus. Två tomter har sålts två gånger. Fem tomter har sålts till
bostadsrättsföreningar. Övriga köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB, Partners
Group och Projekt Wallersgatan 11 AB. Priserna låg på mellan 6,1 mkr till 12,75 mkr. Det
ger ett pris om mellan 579 – 17 435 kr/m² tomtyta.
Efterfrågan på fastigheter är idag ökande, beroende på högkonjunktur och förbättrade
finansieringsmöjligheter. Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter
kommer att vara stabil eller öka något.
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Definitioner och värderingsmetod
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k. värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en ortsprismetod som är en analys av genomförda
jämförbara förvärv.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv.
Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i relation till
en eller flera värdebärande egenskaper hos objekten såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller
taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt
då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
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Värdebedömning
Ortsprisanalys – Mark för bostäder (bostadsrätter)
Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
Förvärvstidpunkt

Bostadsmark
Gotland
Visby
310
2006 - 2017

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:
Nr.

Fastighet

Adress

Tomtyta,
m²

Förv.datum

1

Visby Snäckgärdsbaden 4

2

Snäckgärdsvägen 56

10 385

2007-10

549

722

Visby Rekylen 24

Fältgatan 49A

2 751

2006-03

545

780

3

Visby Snäckgärdet 1:51

Snäckgärdsvägen 60

6 390

2007-07

460

835

4

Visby Snäckgärdet 1:52

Korpklintsvägen 15

6 783

2009-10

442

2 308

5

Visby Fiskmåsen 3

Kung Magnus V.38

9 430

2008-08

504

847

6

Visby Knappkorallen 1

Korallgatan 10

6 989

2010-08

1 059

2 118

7

Visby Snäckgärdsbaden 5

Snäckbacken 8

824

2012-10

6 942

880

8

Visby Kolgården 1

Kolgårdsgatan 2A

9 715

2012-07

761

1 719

9

Visby Mullvaden 49

Östra Hanseg 32

17 494

2011-02

1 738

2 039

2

10

Visby Kolgården 11

Artillerigatan 23

9 076

2014-09

606

1 375

3

11

Visby Snäckgärdsbaden 2

Snäckbacken 2

32 270

2016-06

471

2 070

12

Visby Såpsjudaren 4

Sjudarevägen 12A

8 408

2015-12

238

950

13

Visby Rådhuset 6

Rådhusplan 5

17 435

2016-02

17 435

8 417

14

Visby Mullvaden 50

Artillerigatan 21B

5 528

2016-03

1 809

4 545

15

Visby Kopparslagaren 2

Sjudarevägen 42

10 613

2016-11

579

1 366

1)

Befintlig byggnad

2)

Försäljningen avser två fastigheter

3)

Kulturmärkt hus som ej får rivas
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Nedan kan läget på jämförelseobjekten ses i karta.

Analys – bostadsmark
Ortsprismaterial har analyserats i Visby församling på Gotland och har efter gallring
resulterat i 15 sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till
priser som varierar mellan 238 och 17 435 kr/m² taxerad tomtyta. Jämförelseköpen ger ett
snitt på cirka 2 276 kr/m² tomtyta. Motsvarande median är 579 kr/m² tomtyta.
Försäljningspriserna kan även relateras till antalet m² byggrätt enligt detaljplan.
Försäljningarna har skett till priser mellan 722 – 8 417 kr/m² BTA. Medelpriset kr per m²
BTA uppgår till 2 065 och medianen till 1 375.
Ur hyresgästperspektiv har under senare år kommunikationsmässigt goda lägen kommit att
prioriteras och efterfrågas i ökad grad, det gäller framför allt tillgången god infrastruktur och
på allmänna kommunikationer, detta gäller såväl innanför som utanför tull. I övrigt
prioriteras funktionella och effektiva bostadsytor med god standard och modernitet.
Vår bedömning är att detta förhållande kommer att bestå. Fastigheter som är geografiskt
välbelägna, tekniskt genomgångna och fullt uthyrda till stabila hyresgäster alternativt väl
anpassade för en egenanvändare kommer att relativt sett höra till vinnarna.
Nedan följer en beskrivning av jämförelseobjekt och kortare analys.
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1) Visby Snäckgärdsbaden 4, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2007 till köpeskillingen 5 700 000 kr eller 549 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckgärdsvägen 56 och en areal om 10 385 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaden har en area om
6 315 m² och en bruttoarea om 7 900 m². Priset uppgår till 722 kr/m² BTA. Köpare var Brf
Snäck och säljare var Gotlands kommun.

2) Visby Rekylen 24, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2006 till köpeskillingen 1 500 000 kr eller 545 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Fältgatan 49A och en areal om 2 751 m². Tomten är belägen i Östra
Visby utanför Ringmuren. Området ligger ca 2 km öster om Visby centrum. Fastigheten var
vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde. Exploateringsgraden
uppgår enligt detaljplanen anges till 70 procent i BTA av markarealen. Priset uppgår till 780
kr/m² BTA. Köpare var Vianova Fastigheter AB och säljare var Gotlands kommun.
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3) Visby Snäckgärdet 1:51, 53, Gotland

Fastigheterna såldes i juli 2007 till en total köpeskilling om 2 940 000 kr eller 460 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adresserna Snäckgärdsvägen 60, 64 och en total areal om 6 390
m². Tomterna är belägna vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby
centrum. Fastigheterna var vid försäljningen obebyggda. Fastigheterna ligger intill Snäck som
är en hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaderna på
fastigheterna har en bostads- och lokalyta om 2 922 m² och 3 520 m² BTA. Någon ytterligare
byggrätt bedöms ej finnas. Priset uppgår till 835 kr/m² BTA. Köpare var Brf Flundreviken 1
och 3 och säljare var Gotlands kommun.

4) Visby Snäckgärdet 1:52, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2009 till köpeskillingen 3 000 000 kr eller 442 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korpklintsvägen 15 och en areal om 6 783 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Detaljplanen anger en tillåten
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exploatering om 5 400 m² BTA tillsammans med grannfastigheten. Det råder dock oklarhet
om hur stor byggrätten är för Snäckgärdet 1:52 enligt ritning. Nuvarande byggnad har en
bruttoarea om 1 300 m² BTA. Priset uppgår enligt befintlig byggnad till 2 308 kr/m² BTA.
Köpare var Brf Snäckbacken 2 och säljare var Wisab Bygg AB.

5) Visby Fiskmåsen 3, Gotland

Fastigheten såldes i augusti 2008 till köpeskillingen 4 750 000 kr eller 504 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kung Magnus Väg 38-46 och en areal om 9 430 m². Tomten är
belägen strax utanför Ringmuren intill Östergravar. Området ligger ca 0,6 km öster om Visby
centrum. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde.
Fastigheten och grannfastigheten får tillsammans uppföra byggnader om 14 000 m² BTA.
Fiskmåsen 3 har en bruttoarea på byggnaderna om 5 607 m² BTA och byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad. Priset uppgår till 847 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf
Norderport och säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

6) Visby Knappkorallen 1, Gotland
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Fastigheten såldes i augusti 2010 till köpeskillingen 7 400 000 kr eller 1 059 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korallgatan 10 och en areal om 6 989 m². Tomten är belägen strax
öster om Visby Lasarett. Området ligger ca 0,8 km norr om Visby centrum. Fastigheten var
obebyggd vid köpet. Fastigheten ligger i ett bostadsområde intill länsvägen 149 som går från
Visby till norra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 50 procent av markarealen. Priset uppgår till 2 118 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf Soljungfrun och
säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

7) Visby Snäckgärdsbaden 5, Gotland

Fastigheterna såldes i oktober 2012 till en köpeskilling om 5 720 000 kr eller 6 942 kr/m²
tomtyta. Fastigheten har adressen Snäckbacken 8 och en areal om 824 m². Tomten är
belägen vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Byggnadens
bruttoarea bedöms uppgå till 6 500 m² BTA. Priset uppgår till 880 kr/m² BTA. Köpare var
Brf Snäckgärdsbaden 1 på Gotland och säljare var Gotlands kommun.

8) Visby Kolgården 1, Gotland
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Fastigheten såldes i februari 2013 till köpeskillingen 7 392 000 kr eller 761 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kolgårdsgatan 2A och en areal om 9 715 m². Tomten är belägen
strax öster om Visby Centrum. Avståndet till Visby Centrum är ca 1,0 km. Fastigheten ligger
i ett bostadsområde intill Allégatan som förbinder området med länsväg 143 som går mot
Visby Centrum och södra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 4 300 m² BTA.
Priset uppgår till 1 719 kr/m² BTA. Köpare var Brf Alléhusen och säljare var Peab Bostad
AB.

9) Visby Mullvaden 49, 50, Gotland

Fastigheterna såldes i februari 2011 till köpeskillingen 20 800 000 kr eller 1 738 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adressen Östra Hansegatan 32 och en total areal om 17 494 m².
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheterna ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Mullvaden 49 får enligt
detaljplan bebyggas med 8 000 m² BTA och Mullvaden 50 bedöms få bebyggas med ca 2 200
m² BTA. Det ger en totalt exploatering om 10 200 m² BTA. Priset uppgår till 2 039 kr/m²
BTA. Köpare var Riksbyggen Ekonomisk Förening och säljare var Roxanne Gotland Visby
Mullvaden 41 AB.

19 (37)



Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

10) Visby Kolgården 11, Gotland

Fastigheten såldes i september 2009 till köpeskillingen 5 500 000 kr eller 606 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Artillerigatan 23 och en total areal om 5 852 m². Tomten är belägen
ca 900 m söder om Gallerian på Österväg och ca 1,1 km söder om Ringmuren. Fastigheten
är en hörntomt och omgivningen består av bostäder, arbetsplatser och fotbollsplan.
Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 4 000 m² BTA. Priset uppgår till 1 375
kr/m² BTA. Köpare var Gotland Visby Lagern 12 AB och säljare var Gotlands kommun.

11) Visby Snäckgärdsbaden 2, Gotland

Fastigheterna såldes i juni 2016 till en köpeskilling om 15 200 000 kr eller 471 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckbacken 2 och en areal om 32 270 m². Tomten är belägen vid
Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten har sålts till
2 070 kr/m² BTA bostäder och 570 kr/m² BTA lokaler. Köpare var Snäckgårdsbaden
Fastighets AB och säljare var Gotlands kommun.
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12) Visby Såpsjudaren 4, Gotland

Fastigheten såldes i december 2015 till köpeskillingen 1 998 800 kr eller 238 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Sjudarevägen 12A och en total areal om 8 408 m². Tomten är
belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten gränsar till ett obebyggt område i söder
och småhus intill fastigheten. Fastigheten har sålts till priset om 950 kr/m² BTA.
Detaljplanen anger en byggrätt om 7 000 m² BTA fördelat på fyra tomter, varav Såpsjudaren
4 är en. Köpare var Brf Boklok Byggmästaren och säljare var Gotlands kommun.

13) Visby Rådhuset 6, Gotland

Fastigheten såldes i februari 2016 till köpeskillingen 12 100 000 kr eller 17 435 kr/m²
tomtyta. Fastigheten ligger i Visby Centrum och har adressen Rådhusplan 5. Tomtarean
uppgår till 694 m². Fastigheten är bebyggd med en gammal byggnad som totalrenoverats.
Fastigheten har bostadsyta om 1 250 m² och fastigheten bedöms inte kunna exploateras mer.
Bruttoarean bedöms uppgå till 1 437 m² eller 15 procent över bostadsytan. Priset uppgår till
8 417 kr/m² BTA. Köpare var Brf Rådhuset 3 och säljare var Peab Bostad AB.
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14) Visby Mullvaden 50, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2016 till köpeskillingen 10 000 000 kr eller 1 809 kr/m² tomtyta.
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheten ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Tomtarean uppgår till
5 528 m². Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 2 200 m² BTA. Priset
uppgår till 4 545 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggen Brf Solberga Änge och säljare var
Riksbyggen Ek. Förening.

15) Visby Kopparslagaren 2, Gotland

Fastigheten såldes i november 2016 till köpeskillingen 6 145 000 kr eller 579 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen saknar adress. Intilliggande gata är Terra Novavägen. Tomtarealen
uppgår till 10 601 m². Tomten är belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten
gränsar till ett obebyggt område i söder och småhus intill fastigheten. Fastigheten bedöms
enligt detaljplan få bebyggas med 4 500 m² BTA. Priset uppgår till 1 366 kr/m² BTA.
Köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB och säljare var Svenska Vårdfastigheter AB.
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Analys

Antalet förvärv är för få för att någon pristrend ska kunna utläsas. Försäljningspriserna
varierar mellan 722 och 8 417 kr/m2 BTA. Fastigheterna i ortsprismaterialet har olika
geografiska lägen, från ocentralt ca 3 km från Visby Centrum till mycket centralt läge i Visby
Centrum. Värderingsobjektet ligger ca 1 km norr om Visby Centrum. Läget vid havet är
mycket attraktivt och väger tyngre jämfört med andra jämförelseobjekt med samma avstånd
till Visby Centrum men utan närhet till havet.
Försäljningarna som har skett till under 1 000 kr/m² BTA gjordes för 8 - 10 år sedan och
bedöms som gamla. De försäljningar som gjorts från år 2010 och framåt sålts till priser mellan
1 400 – 4 500 kr/m² BTA, exklusive Rådhuset 6 som ligger i Visby Centrum.
För att göra priserna i ortsprismaterialet jämförbara kan priserna justeras med hänsyn till
försäljningsdatum. En justering bedöms kunna göras med stöd av Svensk Mäklarstatistik. Det
förutsätts att tomtpriserna följer samma utveckling som bostadsrättspriserna. Priserna på
tomtmark för bostäder, upplåtna med bostadsrätt, bedöms ha ökat kraftigt de senaste åren.
Intresset för bostäder i Visby och dess direkta närhet eller havsnära lägen har ökat kraftigt. Det
bekräftas av prisutvecklingen av bostadsrätter på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsrätter
på Gotland har enligt Svensk Mäklarstatistik ökat med +55 procent sedan år 2013. Medelpriset
på bostadsrätter på Gotland ligger på 29 575 kr/m² boyta i februari 2017. Det gäller hela
Gotland. Priserna i Visby är nära dubbelt så höga för nyproducerade bostäder. Se
prisutvecklingen i diagram nedan.

Efter en justering ligger medelpriset på 2 668 kr/m² BTA. Samtliga försäljningsobjekt i analysen,
förutom Rådhuset 6, har ett sämre läge jämfört med värderingsobjektet. Värdet av marken för
värderingsobjektet bedöms ligga högre än 2 668 kr/m² BTA men lägre än stadsfastigheten som
såldes för nästan 8 500 kr/m² BTA. En stor del av bostäderna är belägna i bungalows som mer
är att betrakta som småhus. Värdet för mark med småhus är betydligt högre jämfört med
bostäder i flerbostadshus i detta geografiska läge. Bostäderna på värderingsobjektet är dock att
betrakta som fritidshus och ej permanentboende.
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Värdet av tomtmarken förvärderingsobjektet bedöms i genomsnitt till mellan 3 000 – 5 000
kr/m² BTA. Värdet av marken bedöms till 4 000 kr/m² BTA.

Tomtvärde – byggrättskalkyl
Försäljningarna av mark för bostäder upplåtna med bostadsrätt är få. Därför har en
byggrättskalkyl använts som stöd till ortsprismetoden. Byggrättskalkylen beräknar ett
restvärde som motsvarar värdet av marken i kr/m² BTA. Kalkylen baseras på försålda priser
på bostadsrätter i motsvarande läge som värderingsobjektet. För att erhålla restvärdet/tomtvärdet ska kostnader avdras för produktion av bostäder, projektvinst och
marknadsföringstider.
På fastigheten, Visby Norderstrand 1:21, finns i mars 2017 en lägenhet till salu för priset om
53 400 kr/m² bostadsyta. För att erhålla värdet för hela bostaden ska bostadens andel av
föreningens lån tilläggas. Föreningens lån för den utannonserade lägenheten bedöms uppgå
till ca 5 000 kr/m². Lägenhetspriset, inklusive föreningens lån, uppgår till totalt ca 58 000
kr/m² bostadsyta. Lägenheten har en bostadsyta om 56 m² och är belägen i en av
bungalowerna. Två lägenheter har sålts på samma fastighet, en för 48 214 kr/m² den 27
februari 2017 och en för 44 200 kr/m² i juli 2016. Med föreningens lån blir det
ca 53 000 kr/m² respektive ca 49 000 kr/m². Att beakta för de försålda lägenheterna är att
föreningen inte äger marken och att tomträttsavgälden uppgår till 400 000 kr per år.
Fastigheten Visby Piggvaren 3, fd Göransgården, har om- och tillbyggts till 56 nya
bostadslägenheter, upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten köptes år 2008 och var tänkt att
bebyggas med hotell. Byggnationen pågår i mars 2017 och inflyttning sker senare under 2017.
Den totala bostadsarean uppgår till 4 072 m². Fastigheten har adressen S:t Göransgatan 1 och
är belägen strax utanför Ringmuren i norr. Delar av bostäderna bedöms få utsikt mot havet.
Bostäderna har en bostadsyta om mellan 36 – 124 m². Samtliga bostäder utom en är sålda.
Priset för lägenheterna uppgick till i genomsnitt 57 138 kr/m² bostadsyta, inklusive
föreningens lån. Fastigheten ligger ca 700 m ifrån värderingsobjektet och ca 100 m från
Ringmuren. Läget är mer centralt jämfört med värderingsobjektet, dock har
värderingsobjektet ett havsnära läge. De två objekten bedöms vara jämförbara. Det är
osäkert om det finns lokaler i fastigheten.
Värdet på byggrätt för bostäder kan översiktligt bedömas genom stöd av kalkylen nedan som
utgår från lägenhetspriser. Kalkylen är osäker men ger ändå en indikation.
Projektkalkyl Bostäder
Bedömt lägenhetspris
Lägenhetspris per BTA x 90%
Tomträttsavgäld, avkastningsvärderats med 3 - 5%
Investeringsvinst & riskmarginal, 20%
Kostnad för byggproduktion
Diskontering från färdigtidpunkt, 5% av PV i ½ år
Restvärde/tomtmarksvärde inkl. TA
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Försäljningspriset om 56 000 kr/m² bostadsyta gäller med en tomträttsavgäld (TA) om
400 000 kr/år eller 62 kr/m² bostadsyta eller 56 kr/m² BTA. Tomtvärdet i kalkylen uppgår
till 2 800 kr/m² BTA inklusive tomträttsavgäld. Värdet av marken kan bedöms till
kalkylvärdet plus det värde som utgående tomträttsavgäld motsvarar. Avgälden bedöms
motsvara ett grovt ett värde om mellan 1 100 – 1 800 kr/m² bostadsyta med en ränta om 3 –
5 procent. Värdet på marken kan grovt uppskattas till mellan 3 600 - 4 800 kr/m² BTA.
Värdet för tomtmarken uppgår, enligt kalkylen ovan, till 4 200 kr/m² BTA.

Slutlig värdebedömning - bostäder
Värderingsmetoderna indikerar ett värde om 4 000 – 4 200 kr/m² BTA. Det gäller dock
bostäder eller fritidsboende. Detaljplanen anger dock hotell och camping och tillåter inte
permanentboende eller fritidshusboende. Värderingsobjektet är upplåtet som
bostadsrättsförening som även används för hotellverksamheten. Bostadsrätterna används av
ägarna själva men som även uthyrs i hotellrörelsen. Användningen kan därför ses som både
fritidsboende för ägarna och uthyrning. Det strider mot planen dock är det sannolikt att
nuvarande användning får fortsätta. En osäkerhet finns dock om att det kan ske en ändring i
framtiden. Värdet kan med beaktande av osäkerheten med användningen bedömas till 3 200
kr/m² BTA eller 25,5 mkr med en bedömd bruttoarea om 7 970 m² BTA.

Tomtvärde – lokaler
Försäljningar av mark för lokaler är mycket få. Mellan år 2003 och 2017 har 11 försäljningar
av tomtmark för lokaler noterats. Försäljningarna har skett till priser om mellan 550 000 kr
till 15 012 000 kr eller till 423 – 4 896 kr/m² BTA, exklusive en centralt belägen tomt som
såldes för 9 972 kr/m² BTA till PayEx. Fastigheterna är belägna strax utanför centrala Visby.
De centralt belägna tomterna och små tomter för hamburgeri/kiosk eller restaurang har sålts
för mellan 3 200 – 9 972 kr/m² BTA. Övriga har sålts till mellan 400 – 1 700 kr/m² BTA.
Värdet för lokaler på värderingsobjektet bedöms uppgå till mellan 1 000 – 2 000 kr/m² BTA.
Värdet bedöms till 1 500 kr/m² BTA eller 2,7 mkr med en bedömd bruttoarea om 1 780
m² BTA.
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Marknadsvärde
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10
Anders Almqvist, MRICS
Civ. Ing, Fastighetsekonom

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Tfn

08 - 545 297 30

www.fastighetsstrategi.se
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Bilaga 1 – Karta
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS

32 (37)



Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 5 – Allmänna villkor för värdeutlåtanden
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/312
25 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av Visby Gustavsvik 1:3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om friköp av fastigheten Visby Gustavsvik
1:3

Sammanfattning

Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 är upplåten med tomträtt till GotlandsResor AB via
ett tomträttsavtal som sträcker sig till 2040. Tomträttshavaren skickade 2012 in en
intresseanmälan om att friköpa fastigheten. I anmälan står att anledningen till att man
vill friköpa fastigheten är att man vill utveckla området.
För fastigheten gällen detaljplan för Visby Gustavsvik 1:3 P-76 fastställd 2001-10-24.
Planen anger hotell och turistservice ändamål vilket överensstämmer med Fördjupad
översiktsplan Visby norr. Översiktsplanen utpekar området för fortsatt inriktning
mot turism pga. det attraktiva läget nära havet och Visby och med tanke på målet att
utveckla turism på Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/312

Bedömning

Att ändra upplåtelseformen från tomträtt till med äganderätt medger inte större
möjligheter för utveckling av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan ha en
framtida potential i form av ändrad användning och utökade byggrätter. Att låta
tomträttshavaren friköpa fastigheten i dagsläget innebär att regionen avhänder sig
möjligheten att tillgodogöra sig framtida värdeökning.
Detta innebär att ett friköp inte är nödvändigt för tomträttshavaren att utveckla
området men det innebär att mark med utvecklingspotential säljs innan den fullt ut är
förädlad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen avslår anmälan om friköp av
fastigheten Visby Gustavsvik 1:3.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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GotlandsResor

Visby 2012-01-18

Region Gotland
Att. Anders Lindholm
621 81 Visby

EoiOf-.! GOTLAND
2012 -01- 1 8

Förvärv av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3
GotlandsResor har sedan 2000-01-01 tomträttsavtal på fastigheten Visby Gustavsvik 1:3.
Tomträttsavtalet sträcker sig till och med 2039-12-31.
Vi avser att fortsätta utveckla området och vill därför förvärva fastigheten.
Vi ställer därför frågan till Region Gotland om ett förvärv av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 och
emotser därmed Ert snara svar i ärendet.

Med vänliga hälsningar

Carina Hammander
Verkställande direktör
GotlandsResor AB (556141-1009)
Färjeleden 3
621 58 Visby
E-post: ch@gotlandsresor.se
Telefon: 0498-201251 / 0705-373815

info@gotlandsresor.se
ADRESS:
Färjeleden 3
SE-621 58 Visby

BOKNINGSTELEFON:
+46 (0)498-20 12 60
info@gotlandsresor.se

VISBY HAMNHOTELL:
+46(0)498-201250
info@visbyhamnhotell.se

GotlandsResor - Bokar hela Gotland
VÄRDTELEFON:
+46(0)498-201240
vard@godandsresor.se

GRUPP Ä KONFERENS:
+46(0)498-201280
grupp@gotlandsresor.se

wvnMgotlandsresor.se
FAX:
+46(0)498-201270

Ust-ldNr:
SE-556141100901

Innehar:
F-skattebevis

BANKGIRO 5145-4858 ORG.NUMMER 556141 1009
Ptease direct any payments directly to Svenska Handelsbanken Stockholm, Sweden. S.W.I.F.T.:HANDSESS for credit to our bank account no. IBAN SE25 6000 0000 0003 3395 5668

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/919
16 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Visby Jasminen 12
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Försälja fastigheten Visby Jasminen 12, genom friköp av tomträtten till
tomträttshavarna, för en köpeskilling av 466 000 kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Jasminen 12, Marie-Louise Norberg
och Dan Mikael Kallin, 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 priset för
friköp ska vara 60% av råtomtens marknadsvärde. Med stöd av detta har en
köpeskilling om 466 000 kronor beräknats för friköp av tomträtten.
Köpekontraktet reglerar att fastigheten ska tillträdas 2017-12-01, villkorat av att
köpeskillingen erlagts. 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 Jasminen 16. Förvaltningen konstaterar att
gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som beräknats har
stöd i nämnda riktlinjer och föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreslagen försäljning och upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Visby
Jasminen 12.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/919

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/447
17 oktober 2017

Per-Erik Edlund

Regionstyrelsen

Försäljning av fastigheten Gotland Visby Östermur 26,
Gamla brandstationen
Förslag till beslut

•

Köpekontrakt för fastigheten Gotland Visby Östermur 26, Gamla brandstationen
godkänns.

Sammanfattning

Försäljningen avser fastigheten Visby Östermur 26, Gamla brandstationen till ett pris
av 2 800 000 kr.
Byggnaden är uppförd ca 1905 och nyttjades som brandstation fram till 1950-talet.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.
Bakgrund

I beslut (RS § 45, 2016-03-07) beslutades att fastigheten skulle försäljas på den öppna
marknaden.
Beslutet överklagades men förvaltningsrätten i Stockholm avvisade överklagandet
2016-05-19 (Mål nr 4958-16)
En medlingsöverenskommelse mellan Region Gotland och Visby Stads
Brandförening (VSB) beslutades av RS (2017-03-30 § 61) angående ersättning för den
arbetstid som nedlagts för lokalens förbättringsarbete.
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddningstjänsten.
VSB har disponerat byggnaden hyresfritt enligt överenskommelse mellan VSB och
räddningstjänsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddningstjänsten. VSB
har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad och
renovering.
Efter ovan nämnda beslut i RS att fastigheten skulle säljas på den öppna marknaden
överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning. Mäklaren värderade
fastigheten till 1,5 Mkr som utgångspris för försäljning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/447

Bedömning

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut (RS § 45,
2016-03-07). Fastigheten har av mäklare bedömts ha ett värde om ca 1 500 000 kr
(som utgångsbud vid försäljning)
Kostnad för medlingsavtal mellan Region Gotland och VSB är 150 000 kr .
Bokfört värde på fastigheten är 36 342 kr.
Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 2 800 000 kr vilket ger en
realisationsvinst om ca 2 613 658 kr. Kostnader för mäklararvode tillkommer som är
56 000 kr + moms.
Beslutsunderlag

Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/853
28 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 mnkr avseende investeringar i
VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn
Ärendebeskrivning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats. Efter detaljprojektering
blivit klart konstaterats en förskjutning i tid mellan åren avseende
investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare
antagits i strategisk plan och budget för 2017.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag 10 mnkr för
2017. Motsvarande belopp reduceras från investeringsplan 2018.
Den totala investeringsutgiften för projektet är oförändrad, 112,2 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens ansökan om 10 mnkr i
tilläggsanslag
Beslutsunderlag

TN §215

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 215

Tilläggsanslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn

TN 2017/2351
TN AU § 160

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar BurgsvikKlintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 239 1

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.

1

Justerande

Investeringsutfall tom 15 aug 2017

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning beslutad av total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2351
15 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tidigareläggning av anslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 239 1

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
1

Investeringsutfall tom 15 aug 2017
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2351
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/854
24 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds
vattenförsörjning
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns.

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kr avseende Fårösunds
vattenförsörjning.

•

Finansiering sker via eget kapital.

Ärendebeskrivning

I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens vattenverk i Hau för 1
krona.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade 1995 att inte satsa på en ombyggnad av
Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. Samma år påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
2005 beslutade tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att
förse Fårösund samhälle.
2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
I juni 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/854

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett underskott
med -371 000 kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag motsvarande
underskott, dvs 371 000 kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att slutredovisning av investeringsprojektet godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 218

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonom
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 218

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning

TN 2011/650
TN AU § 163

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut
Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2011/650
25 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
Förslag till beslut

•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige
att tilläggsanslag begärs med 371 tkr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt drickvatten till Fårösund och Bungenäs.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/650

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
Fårösunds vattenförsörjning (TN 2011/650)
Projektägare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Beställare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson TKF
Sten Reutervik TKF
Rikard Widen TKF
Ann-sofi Lindskog TKF

Jonas Aaw TKF
Marcus Ax TKF
Håkan Andersson TKF

Projektorganisation
Tommy Grönström, projektledare (2015-2013)
Jonas Pettersson, projektledare (2012-2007)
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Mats Regin, fackansvarig bygg
Ann-Charlotte Pettersson, fackansvarig mark

Maja Blomgren, projektledare maskin

Organisation externa parter

Projektörer:
Arkitekt,Bygg och Mark: Projektengagemang kring arkitektur Visby
Konstruktion: AN byggkonstruktioner Visby
VVS: VVS byrån Visby
El: K-konsult Visby
Styr/Automation: Sweco AB
Process/maskin: Sweco AB, Björks rostfria Hallstavik samt egen-regi
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Entreprenörer:
Intagsledning: Väg och byggnadsgrus AB, Dyk&Anläggning AB samt egen-regi.
Bakgrund och syfte
Intagspumpstation: Egen-regi
Överföringsledning: Strabag Sverige AB
Vattenverk, hus: Skanska Sverige AB
Vattenverk, maskin: Björks rostfria AB
VA-ledningar: NCC Nybergs AB samt egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
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Bakgrund och syfte

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad gäller lukt,
smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna epidemier samt vid
minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten (KA3) via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens
vattenverk (Hau vattenverk) för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för Hau
träsk vattenkvalitet, och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad av Hau
vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades sökandet efter
grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget
runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att
förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att förse
Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10 km mellan Bäste
träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom) påbörjades och år 2009 erhölls en
vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudier, pilotkörningar, markavtal mm. vad gäller
ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012 upphandlades projektering och år 2013-2015 upphandlades entreprenörer och
byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som producerar ett
godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Fårösunds och Bungenäs dricksvattenförsörjning. Detta skall ske
med hjälp av en ny råvattentäkt i Bäste träsk och en överföringsledning till ett nytt vattenverk
på Biskopshöjden i Fårösund.
Att genomföra projektet med underskridande av budgeterade ramar och söka
kostnadsbesparande lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning
gällande låg miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader (energisnål), låg
kemikalieförbrukning och med en attraktiv miljö att vistas i för brukare av
anläggningen.
Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts med delprojekt (olika entreprenader) som följer vattnets väg från
intag (Bäste träsk) till nya vattenverket och ledningsnät (se nedanstående uppdelning 1-4).
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter och separat upphandlad
generalkonsult (process/maskin). Vidare har vissa va-ledningar projekteras i egen-regi.
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1. Intagsledning Bästeträsk och råvattenpumpstation (2012-2014)
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av
ramavtal/årsentreprenörer (Väg och Byggnadsgrus AB och Dyk & anläggning AB) och
regionens egenregi (va-verkstad och ledningsnät VA-avdelningen).
2. Överföringsledning Bäste träsk-Fårösund (2013-2014)
Entreprenaden har projekteras av egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av regionens
egen-regi (ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör Strabag AB (beslut
TN2013-04-29 §79).
3. Fårösunds nya vattenverk (2014-2015)
Vattenverket är projekterat av:
•

Projektengagemang AB(ramavtal)

•

AN-byggkonstruktioner (ramavtal)

•

Sweco Environment AB, upphandlad konsult (TN2013-04-16 §45)

•

Björks rostfria AB, upphandlad entreprenör (TN2013-10-29 §226).

Byggnadsarbeten, markarbeten, el, styr och vvs har utförts som en generalentreprenad med
samordningsansvar.
Totalentreprenaden omfattar vattenreningsanläggning med process- och maskinutrustning för
behandling av råvatten från Bäste träsk och produktion av dricksvatten med uppställda
kvalitetskrav.
Byggnationen har utförts av Skanska Sverige AB som upphandlad generalentreprenör (TNau
2014-04-07) och Björks Rostfria AB som upphandlad totalentreprenör för process och
maskinentreprenaden(TN2013-10-29 §226).
4. VA-ledningar till Bungenäs (2015)
Entreprenad har projekteras av SBF infrastruktur och utförts av regionens egen-regi
(ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör (Nybergs NCC AB).
Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2010
2011
2012

Budget, tkr

621
5500

Utfall, tkr

4 000

2013

6 862

2014

23 000

2015

7 000

Total

46 983

Kommentar

621 Projektet startar.
1412 Grundbudget samt utfall

5 916 Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget med
4 088 tkr. TN2012-03-28 §65
6 719 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 3471 tkr. TN2013-03-28
§34. Omdisponeringar budget 3 500 tkr. TN2013-0416 §69
24 069 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 2 341 tkr. TN2014-02-26
§32. Omdisponeringar budget 7 000 tkr. TN2014-0423 §84
8 617 Grundbudget och utfall. Kompletteringsbudget med
1 245 tkr. TN2015-03-03 §47.

47 354

Skillnad grundbudget och verkligt utfall uppgår till -371 tkr vilket är mindre än 1%.
Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett nytt membranvattenverk
(inkl. tillhörande va-ledningar) som är ett av de modernaste och
effektivaste i Sverige.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 30 m3/h (motsvarande ca
8,3 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS
2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar
uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

pH

FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*

≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2
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Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion
och uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6
timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1
ggr/vecka) samt närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av
membran skall dock driftpersonal närvara för initiering och övervakning
av de olika faserna i tvättprocessen.
Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på
taket, levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker
främst sommartid då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Fårösund och Bungenäs senast
midsommar 2015
Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till Fårösund och Bungenäs påbörjades
redan 1997 och avslutades 2015. Detta Projekt utfördes inom gällande
tidsramar och ett nytt vattenverk (inkl. va-ledningar) stod klart till
midsommarn 2015 som levererade dricksvatten till de boende i Fårösund
och Bungenäs.

Analys av
avvikelser

Tilläggsbeställningar ”Piggrensningsbrunn” från SBF (projektägare) fanns
ej med i ursprunglig budget. Detta medförde ett överskridande av budget
med -371 Tkr.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.

Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

5 (6)

Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på övriga entreprenader.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen går till. Annars är risken stor att viktig information försvinner.
Under slutfasen av projektet kom projektägaren med order om en utökning av entreprenaden
med en piggrensningsbrunn. Beställningar i ett sent skede påverkar entreprenadkostnaden
betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant
skede av entreprenaden.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2017-08-25

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-08-25
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/318
19 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slutredovisning sporthallen
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende sporthallen i Visby godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut (2010-10-28 § 222) om att bygga en idrottshall inom
idrottsområdet på Visborg.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. (RS 2011-02-17 § 49)
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv,
energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.
Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar
sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad
av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt
självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till kultur- och
fritidsförvaltningen 2015-10-01.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker slutredovisning avseende sporthall och att
rapport godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 216

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 216

Slutrapport Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 161

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet
och gav TKF i uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Bedömning

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.
En ny skrivelse kommer i kallelsen till tekniska nämnden 2017-09-20.
Beslutsunderlag

Slutrapport 2017-09-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10572. Nybyggnad Sporthall Visborg TN 2013/399
Projektägare
Tekniska nämnden
Beställare
Kommunstyrelsen, 2010-08-26 § 188
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg TKF, ordf
Maria Modig KFF
Ethel Forsberg SBF
Bengt Kristiansson TKF
Referensgrupp politiker
TN au: Tommy Gardell ordf, Mattias Swartling, Anna Hrdlicka, Bengt Wickman,
Bodil Rosengren.
KFN: Hanna Lenholm, Roger Wärn
Projektorganisation
Alf $ Johansson, projektledare och fackansvarig Bygg
Louise Nilsson, fackansvarig Vvs
Allan Jacobsson, fackansvarig El
Sivert Persson, fackansvarig Mark
Organisation externa parter

Konsulter

Arkitekt:
Konstruktion:
VVs:
El:
Mark:

Visby Arkitektgrupp, Visby
PentaCon AB, Visby
ÅF Infrastructure AB, Stockholm
K-Konsult Elmiljö AB, Visby
UTE Arkitekter AB, Visby

Entreprenörer
Totalentreprenör: Peab Sverige AB, Visby
Ventilaion :
Gardells Plåtslageri AB, Visby
Vs:
Värme & Sanitet AB, Visby
Bakgrund och syfte
El och larm
Caverion Sverige AB, Visby
Mark:
Väg & Byggnadsgrus AB, Hemse

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott. Detta föranledde
kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt inom idrottsområdet på Visborg
2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett nordligt läge av
planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och fritidsnämnden.
KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i
uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.

Projektmål
Att bygga en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för drottens/regionens
behov och där målsättningen har varit att få byggnaden miljöklassad Guld enligt Miljöbyggnad.
Tillvägagångssätt
Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Kontraktssumman fastställdes i upphandlingsprotokollet i samband med beställningen och rubriceras
riktpris. Riktpriset består dels i en fast del dels i en rörlig del.
Den rörliga delen utgör en kalkyl över entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, som parterna enas om skall gälla vid beställning
och som rubriceras riktkostnad (avtalad riktkostnad). Därmed avses ren självkostnad utan något
påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp m.m. på entreprenaden som skall gottskrivas beställaren.
Den fasta delen skall fastställas till ett belopp som exklusive moms motsvarar det procentpåslag på
rörlig del/riktkostnad som entreprenören offererat i sitt anbud, vilket är 6,6%, och som sedan fastställs till belopp i upphandlingsprotokollet.
Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts har en slutavräkning ägt
rum. I slutavräkningen redovisas entreprenadens slutliga självkostnad jämfört med avtalad riktkostnad.
Om slutlig självkostnad underskrider avtalad riktkostnad (med de justeringar som avtalats) skall en
bonus utgå till entreprenören. Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 20 procent av det belopp med vilket slutlig självkostnad underskridit avtalad riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället
överskrider avtalad riktkostnad skall entreprenören istället få en bot. Boten består i att entreprenören
endast tillerkänns 80 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider avtalad
riktkostnad.
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Ekonomi

(kr och timmar)

Investeringsbudget

KR

Tid (tim)

93 000 000

Total utgift

101 003 200

• Skillnad budget
och investeringsutgift

- 8 003 200

Kommentar

Budgeten framtagen till budgetberedning november 2010

• Avvikelser
Index

-1 705 000

Index fr o m jan 2014 enl Entreprenadindex E 84

• Avvikelser
Kostnadsökn.
från riktkostnadskalkyl till slutlig
kostnad

-1 300 000

Utökad utrustning för media-anläggning (data, ljud, ljus & mediakub)
Kostnadsuppskattning var för låg satt
till färdigställande.

-1 300 000

Restaurang (från kafeteria till tillagningskök och utökning inredning i restaurangdel). Kostnadsuppskattning var
för låg satt till färdigställande.

-1 300 000

Miljöbyggnad (certifierad Guld). Detta
kom efter budget satt. Hänvisning Styrgruppsmöte 9.5.3.

-700 000

Utökad el-entreprenad med bl a belysning av Idrottsvägen , väsentligt större
omfattning av kraft och belysning till
restaurang och installationer för mediatekniken i hela hallen.

-900 000
-200 000

-598 200

• Totalt

Utökad projektering(större omfattning
p.g.a. ovan)
Utökad skyltning för utvidgad till-gänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning, samt samordning med handikapporg. Allt i enlighet med föreskrifterna i
” Bygg ikapp”
Tidsförlängning p.g.a. sena beslut och
beställning avseende ombyggnad för
O`learys.

-8 003 200

•
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Resultat och analys
• Måluppfyllelse

Efter godkänd slutbesiktning med undantag av belysningen i hallen konstaterades
att hallen fått mycket beröm av de aktiva och publiken. Bl.a. har Svenska basketbollsförbundet U 20 lag och Svenska Innebandylandslaget under hösten haft ett
veckolångt träningsläger förlagt till hallen.
Flera nationella förbund jobbar idag på att förlägga tävlingar i hallen.
ICA Maxi Arena blev i november 2016 nominerad av Sport & Affärer, i konkurrens med Partille Arena och IFU Arena, till 2016 års idrottsarena. Dessvärre
räckte det inte hela vägen fram.
Med sin stabila konstruktion och förstärkning för upphängning av ljud- och ljusarrangemang i takkonstruktionen kan hallen utnyttjas mera till mässor, idrottsgalor och andra evenemang.

• Tid

Slutbesiktning var planerad till 2015-05-15 men en förskjutning på ca 4 mån av
den fastställda tidsplanen skedde på grund av tilläggsbeställningarna från KFF
och SBF, avseende restaurangdelen, loger, lokalgata och gång- och cykelväg.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till KFF
2015-10-01.

• Analys av avvikelser

Tilläggsbeställningar från KFF och SBF fanns ej med i ursprunglig budget.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör och är ett välfungerande arbetssätt när projekten är av större storlek. I partnering-projekt är det ett skallkrav att entreprenörens organisation är väl insatt i arbetssättet. Viktigt är
också att samarbetet fungerar fullt ut mellan entreprenör och beställare och att ”vi-känslan” infinner
sig redan från början och bibehålls under hela projektet.
Vid denna typ projekt krävs stor insats av beställarens projektledning. Projektledningen skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från entreprenörerna avseende de tekniska ställda kraven och uppföljning av tidplanen och ekonomin.
I denna entreprenad framskred projektet helt enligt planerna med ett gott samarbete tills dess att entreprenören upptäcker i slutet av projektet, vid den ekonomiska avstämningen, att deras kalkyler inte
håller utan börjar då begära riktkostnadsökning för att höja sitt arvode och därmed sin vinst. I och
med dessa krav så försvårades samverkan avsevärt och ”vi-känslan” om partnering i projektet försvann.
Överlämning
• Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.

• Punkter som
återstår att göra

Åtgärder kring belysningsarmaturer i halldelen.

• Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

• Uppföljningar
som ska genomföras

Belysningen kommer att följas upp under garantitiden. Leverantören har vid två
tillfällen varit på plats för att åtgärda fel och brister. Förlängd garantitid kommer
att begäras, med 2 år, vid garantitidens utgång i sept 2017.
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Arbete med återställning efter Oleary´s konkurs kommer att ske under våren
2017.
Fullföljning av miljökraven för att uppnå Miljöbyggnad Guld fortsätter under
2017.
Erfarenhetsåterföring
Under slutfasen av projektet kom KFF med förfrågan om en utökning av entreprenaden med ytterligare förbättring av ljud- och ljusinstallationen, inköp av sportutrustning samt anordnande av loger och
en restaurang i cafédelen för extern uthyrning.
De föreslagna åtgärderna presenterades för Projektstyrgruppen vid möte 2015-03-18 pkt 12. 2. 2.
Konstateras att det inte är optimalt att utöka entreprenaden i sådant sent skede med avseende på tid
och ekonomi. Stort utredningsarbete som ger klarhet i omfattning både vad det gäller tid, ekonomi
och konsekvens på övrigt i projektet, måste utföras vid dessa tillfällen. Beställningar i ett sent skede
påverkar entreprenadkostnaden betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant skede av entreprenaden.
Framtagna kostnadsuppskattning på utökning av entreprenaden fick stressas fram och togs fram på
snabbskisser.
Utförande av gång- och cykelvägen, samt lokalgatan kändes mer naturligt att utföra eftersom maskinresurserna fanns tillgängliga inom projektet.

Övrigt

_
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Alf $ Johansson

Datum

2017-03-13

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-08
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/319
23 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg,1:9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen
Visborg.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår till
totalt 101 003 200 kr.
Totala budgeten uppgick till 93 000 000 kr, vilket medför ett underskott
motsvarande 8 003 200 kr.
Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har
indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2014-2015 har
entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag motsvarande underskott på
8 003 200 kr hos regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
Beslutsunderlag

TN § 217

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 217

Tilläggsanslag Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 162

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Sammanfattning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Bedömning

Övriga investeringar
Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2013/399
7 september 2017

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för nybyggnad av sporthall Visborg
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
8 003 200 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
• Finansiering sker genom disponering av eget kapital.
•

Sammanfattning

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet
och gav TKF i uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Bedömning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2013/399

I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Övriga investeringar

Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/636
4 oktober 2017

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Motion – Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region
Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten
Korpen 5. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/636

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att
etablera sig på Korpen.

Regionstyrelseförvaltningen delar TN och HSN bedömning och ser det som ett
andra steg att undersöka intresset för en etablering när och om det uppstår lediga
ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 411
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 220

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 411

RS Remiss - Motion. Apotek på Korpen

HSN 2017/295
HSN-AU § 418

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I motionen görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden
att etablera sig på Korpen.
Bedömning

Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera ett Apotek
I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att etablera sig på
Korpen
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
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.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 418
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/295
19 juni 2017

Kajsa Holmström
Lokalstrateg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/295

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 220

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen

TN 2017/1632
TN AU § 165

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.
Bedömning

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-19
Skickas till
Regionstyrelsen
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Ärende TN 2017/1632

Björn Sandqvist
Avdchef

19 juni 2017

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen 5
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1632
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/580

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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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 andra nämnder än regionstyrelsen
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.
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Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
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 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.
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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.
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.
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
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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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 och pedagogisk omsorg 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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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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/951 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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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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Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

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 patientnämnden.
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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/962 och 2015/463

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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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

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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Reglemente för regionstyrelsen

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,

4 (6)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för regionstyrelsen

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) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
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5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.
Biblioteksverksamhet

19 § 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 och kommittéer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.
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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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

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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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
Livsmedel & alkoholtillstånd, SBF
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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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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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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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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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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

2 (2)

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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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
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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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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/961
27 oktober 2017

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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Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Region Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Remissvar. Revidering av riksintresse för kulturmiljövård
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?
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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.
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:
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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.
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.

Regionstyrelsen

Meit Fohlin
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
regiongotland@gotland.se

Remiss angående förslag till revidering av riksintresse
för kulturmiljövården i Region Gotland, Gotlands län
Länsstyrelsen 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 planeras
sändas på remiss till er vid två senare tillfällen.
I bilaga 1 finns en sammanställning av samtliga riksintresse för
kulturmiljövården i Gotlands län och aktuell status för översynen.
I bilaga 3 redovisas följande för respektive riksintresse:
 Riksintressets namn, ID-nummer och socken.
 Befintlig och ny föreslagen riksintressebeskrivning.
 Reviderat kunskapsunderlag med uttolkning av föreslagen avgränsning.
 Befintlig och ny föreslagen geografisk avgränsning.
För varje riksintresse önskar vi 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?
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Beskrivning av ärendet

I Gotlands län finns idag utpekat 60 riksintresse för kulturmiljövården Av dessa
består ett riksintresse av medeltida kyrkor (95 geografiska områden) och ett annat
av fiskelägen (11 geografiska områden). Riksintresseområdena instiftades 1987
och den senaste revideringen gjordes 1997, då riksintressebeskrivningen, tidigare
kallad värdetext, omformulerades.

Bakgrund till översynen

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 handbok1 samt
utbildningsinsatser som stöd för arbetet med riksintressen inom
samhällsplaneringen.

Översyn i Gotlands län

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
Konsulterna Arendus AB och Boman Restaurering AB gavs i uppdrag att revidera
länets riksintresse för kulturmiljövård. Konsulterna inkom med en slutgiltig
rapport till Länsstyrelsen februari 2017. Länsstyrelsen har därefter själva gjort den
slutgiltiga bearbetningen av materialet.
En viktig del i arbetsprocessen har varit dialog och lokal förankring. Konsulterna
har under arbetsprocessen arrangerat dialogmöten i ett flertal socknar.
Länsstyrelsen har informerat regionledningen om arbetet på RegSam i maj 2016
och april 2017, samt arrangerat seminarium med representanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen i april och september 2016.
Projektet har som mål att ta fram riksintressebeskrivningar och geografiska
avgränsningar som stämmer överens med de nya riktlinjer som
Riksantikvarieämbetet tog fram under 2014 och som beskrivs i bilaga 4b och 4a i
handboken.

Riksantikvarieämbetet (2014). Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken :
Handbok [Elektronisk resurs]. Stockholm: Riksantikvarieämbetet,
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7811
1
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Länsstyrelsen planerar att under 2018 insända förslag på revidering av
riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands län till Boverket och
Riksantikvarieämbetet. 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.

Hur svar kan lämnas

Svar lämnas senast 29 september 2017.
Svaret kan lämnas antingen per post eller via e-post:
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby
gotland@lansstyrelsen.se
Märk yttrandet med diarienummer 436-2349-2015.

Bilagor




Bilaga 1 – Sammanställning av riksintressen för kulturmiljövården i
Gotlands län och aktuell status för översynen.
Bilaga 2 - Översiktskarta – nuvarande avgränsning för riksintresse för
kulturmiljövården i Gotlands län.
Bilaga 3 – Förslag till nya riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands
län.

Johan Lundberg

Bilaga 1 – Sammanställning av riksintressen för
kulturmiljövården i Gotlands län och aktuell status för
översynen
Översyn av riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län
ID-nummer
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28
I29
I30
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37
I38
I39
I40
I41
I42
I43
I44
I45
I46
I47
I48
I49
I50
I51
I52
I53
I54
I55
I56
I57
I58
I59
I60

I61

I62
I63
I64

Befintligt/preliminärt namn
Fårös västra kust
Ava
Gasmora
Verkegards-Dämba
Lansa-Marpes
Bläse
Fleringebygden
Hau
Barläst
S:t Olofsholm
Kyllaj-Lörge
Domarlunden-Pavalds
Fallet
Hall
Häftings
Sigsarve-Suderbys
Hejnum
Bro
Muramaris-Brucebo
Visby
Roma kloster
Sojvide-Gervide
Paviken-Västergarn
Vivesholm
Vallhagarområdet
Eksta med Karlsöarna
Petes
Hablingbo och Silte
Kräklingbo
Östergarn
Ardre
Alskog
Fjäle i Ala och Visnar ängar i Alskog
Digerrojr i Garda
Lausbackar
Närkusten
Bandlunde
Uggarde-Vinarve
Änggårde
Grötlingbo
Öja
Hamra
Västlands-området
Gervalds
Norrbynområdet
Fridarve-Rofinds-Bonsarve
Nore och Austreområdet
Sundre
Gotska Sandön
Lickershamn
Tjelvars grav mm
Anga
Buttle
Lojsta
Fardhem-Linde
Havor
Eskelhem-Tofta
Fide
Gotlands medeltida kyrkomiljöer
Gotländska fiskelägen

Prel. remissomgång Kommentar
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ingår ej i revidering
Ingår ej i revidering
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Nytt förslag till riksintresse. I dag är kyrkomiljön i Fröjel ingående i
riksintresset Gotlands kyrkor [I 59] och fiskeläget Valbybodar ingår i
Fröjel kyrka, kastal och hamnområde
3 riksintresset fiskelägen [I 60]
Nytt förslag till riksintresse. I dag är kyrkomiljön i Gammelgarn ingående i
riksintresset Gotlands kyrkor [I 59] och den västligaste delen av socknen utgör
Gammelgarn
3 en mindre del i riksintresset Kräklingbo [I 29]
Bro Stajnkalm
1 Nytt förslag till riksintresse. Ingår idag i riksintresset Bro [I 18]
Karlsöarna
3 Nytt förslag till riksintresse. Ingår idag i Eksta med Karlsöarna [I 26]

Bilaga 2 – Översiktskarta – nuvarande avgränsning för
riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län

Bilaga 3 – Förslag till nya riksintressen för kulturmiljövården i
Gotlands län

Foton

© Länsstyrelsen i Gotlands län (samtliga foton)

Kartor

© Lantmäteriet – Topografiska webbkartan (WMS-tjänst) (samtliga moderna kartor)
© Riksantikvarieämbetet – Fornlämningar - punkt, linje och yta (samtliga moderna kartor)
© Länsstyrelsen i Gotlands län – Riksintresse kulturmiljövård (samtliga moderna kartor)
© Gotlands museum – Skattläggningskarta 1700 (digitaliserad version av
Skattläggningskartan)
Utsnitt från Skattläggningskartan från ca år 1700 förekommer i materialet. Kartan kommer
från Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Ava [I 2] (Fårö sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Småskaligt och 1600-tals präglat odlingslandskap med
gårdsmiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
(Sockencentrum, Förindustriell produktionsmiljö).

Småskaligt odlingslandskap vilket till stora delar präglas
av 1600-talets markanvändning med en ensamgård med
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Området
illustrerar på ett pedagogiskt sätt uppkomsten av en
gårdsmiljö från 1600-talet och bebyggelsens lokalisering i
relation till skog, åker och hav.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Inhägnade åkrar, betade hedtallskogar, välbevarade stenoch trähägnader. Gårdsbyggnader från 1700- och 1800-tal
med under 1800-talet tillkomna små s.k. "ställen".
Kalkugnar och sojde (tjärdal).

Inhägnade åkrar, betade hedtallskogar, välbevarade stenoch trähägnader. Gårdsbyggnader från 1700- och 1800-tal
med under 1800-talet tillkomna små s.k. "ställen".
Kalkugnar och sojde (tjärdal).
Det rumsliga sambandet mellan en gårds bebyggelse och
dess inägor (åker och äng). Relationen mellan
bebyggelsens lokalisering i relation till skog, hav och
åker.

Värdetext 1987

Avaområdet utgör en väl sammanhållen bebyggelsemiljö med en välhävdad kulturmark. Den odlade marken som
successivt från 1600-talet tagits i bruk brukas ännu idag.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området utgör en del av Avanäsets flygsandfält. Stranden är en grusblandad sandstrand som kantas av betesängar. I
strandzonen finns ornitologiskt intresse av klass tre. Bebyggelsen är samlad i tre grupper, med totalt sex gårdsparter,
och kring dessa utbreder sig åker och ängsmark.
Området illustrerar på ett bra sätt uppkomsten av en gårdsmiljö i ett öppet landskap omgärdat av skog och hav.

Historisk landskapskaraktärisering

Sedan 1600-talet har uppodling av ängsmarken skett och från den tiden är också den ursprungliga bebyggelsen. I början
av 1800-talet tillkom några små fastigheter i områdets norra och östra delar. Det finns också ett mindre antal fritidshus i
området. Förändringen av markanvändningen sedan 1600-talet består i huvudsak av en viss uppodling av ängsmarken.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Gårdarna på Ava består av ett grannlag med två parter med identiska manbyggnader som ligger tätt intill varandra. De
är ursprungligen från slutet av 1700-talet och har brutna tak, frontespis och bakbyggen. Till västra parten hör en
stenladugård med tegeltak och tröskvandring, till östra parten en ladugård i sten och delvis skiftesverk.

Figur 5. Ava består av två identiska mangårdsbyggnader. Till vänster syns informationsskyltarna.

Historiska skikt

Ava utgör en tydlig och välarronderad miljö med förankring i sentida (1700-tal och 1800-tal) kulturlandskap och med
bevarad bebyggelse.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
• I det öppna landskapet bör bebyggelse inte tillåtas annat än som ersättningsbebyggelse kring gårdarna eller för
jordbrukets behov. All tillkommande bebyggelse skall anpassas till lokalt byggnadsskick.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Den föreslagna avgränsningen bygger på det historiska landskapet, där åker och äng dominerade mot kusten.
Revideringen innebär endast marginella justeringar av riksintressets avgränsning, främst genom att den allra östligaste
delen av riksintresset utgår, då den inte har någon tydlig historisk koppling till Ava gård och inte direkt belyser gårdens
historia, samt att här finns flera sentida tillskott av mindre fastigheter och fritidshus (karta på följande sida).

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Ava [I 2]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————
Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).

6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Figur 6. Föreslagen avgränsning av riksintresset Ava är markerad med röd heldragen linje. Blå linje visar nu existerande
avgränsning av riksintresset. Förslaget bygger på det historiska landskapet och det visuellt upplevelsebara.

Verkegards-Dämba [I 4] (Fårö sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet med småskaliga, delvis oskiftade
gårdsmiljöer, insprängda i betade hedmarker.
(Förindustriell produktionsmiljö).

Kustanknutet odlingslandskap med förhistorisk
bruknings- och bosättningskontinuitet med småskaliga,
delvis oskiftade gårdsmiljöer, insprängda i betade
hedmarker. Miljön utgör ett pedagogiskt exempel på
kontinuerligt nyttjat odlingslandskap från bronsåldern
fram till idag. Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Bebyggelsemiljöer vid Verkegards, Friggars, Hammars
och Dämba, ett stort antal lambgiftar med agtak och ännu
brukade inhägnade åkertegar i utmarkerna. Bebyggelse
från främst 1800-tal. Många och välbevarade sten- och
trähägnader. Sojden (tjärdalar), kalkugnar, linbastur och
väderkvarnar i sten.

Bebyggelsemiljöer vid Verkegards, Friggars, Hammars
och Dämba, ett stort antal lambgiftar med agtak och
tydliga spår av brukade åkertegar i utmarkerna.
Bebyggelse från främst 1800-tal. Många och välbevarade
sten- och trähägnader. Sojden (tjärdalar), kalkugnar,
linbastur och väderkvarnar i sten. Engelska kyrkogården
vid Ryssnäs.
Det öppna landskapet ger en belysande bild av de
rumsliga sambanden mellan själva bebyggelseplatsen och
det omgivande landskapet i form av åkrar, vägen som
leder till gårdarna, de inhägnade betesmarkerna längre ut
och gårdarnas koppling till havet i freds- och krigstid.

Värdetext 1987

Området har stora natur och kulturhistoriska värden genom den ringa påverkan av landskapet som skett genom
århundradena. Det betade hedmarkslandskapet med små insprängda odlingsbygder och åkerlappar, som ännu brukas,
inramade av stenmurar, visar på ett brukningsmönster med forntida anor. Den spridda bebyggelsen innehåller
beståndsdelar av högt kulturhistoriskt värde, bl a de många lambgiftarna med agtak och det märkliga tröskhuset på
Verkegards med förhistorisk påverkan.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området ligger på Fårös sydöstra del, söder om kyrkan. Kustavsnittet är det geologiskt mest illustrativa på Gotland.
Längs stränderna finns karaktäristiska strandvallssystem, varav Braidaurviken uppvisar Gotlands största. Låga klintar
finns vid kusten sydost om Hammars och vid Klintängarna öster om Limmor Träsk, samt klintar med småraukar vid
Norderholm, Suderholm samt söder om Strandakarsvik.
Området domineras av ett flackt fårbetat hed– och skogslandskap av tall och ene. Vissa tallhedar är mycket magra och
somliga delar är endast bevuxna med ene och någon enstaka tall, främst väster om Verkegards, söder om Friggars och
öster om Dämba. Enstaka tätare skogsbestånd är spridda över området.

Talrika större och mindre myrar, de flesta agbevuxna, några med öppen vattenyta, är spridda över hela området, liksom
vätar och sankmarker. Dämba Träsk har öppen vattenyta, mot det att Limmor Träsk är agbevuxet. Vid Klintängarna
mellan klinten och Limmor Träsk finns lövskog med ängeskaraktär.
På ställen med lite tjockare jordtäcke ligger de små odlingsbygderna, Verkegards, Friggars och Hammars i norr och
Dämba i söder. Åkrarna är mestadels få och små med riklig förekomst av klappersten. Här och var i landskapet, ligger
små åkrar insprängda, vilka till stor del ännu brukas. De talrika och välbevarade stenmurarna sätter en stark prägel på
området, framförallt vid odlingsbygderna och ger landskapet en sällsam skönhet.

Historisk landskapskaraktärisering

Fornlämningar tyder på att området har brukats sedan bronsåldern. Norr om Friggars finns en skeppssättning, öster om
Limmor Träsk finns rösen, varav ett stort röse har ett imponerande läge högst på klinten med utsikt över den forna
vattenytan. Sydost om Hammars ligger röset Stora Hau. Norr om Dämba finns odlingsrester från järnåldern. Väster om
Verkegards ligger omfattande lämningar efter järnåldersbebyggelse med bl a hägnadsrester, åkerytor och husgrunder.
Norr om detta område ligger gravfältet Skalle-Hau med gravar från brons- och järnålder.
Vid kusten söder om Hammars är lämningar efter en landningsplats – hamn med nergrävda rännor i strandvallen för
båtarna, så kallade länningar.

Figur 11. En av parterna på gården Verkegards, med uthus, lador etc i det öppna landskapet.

Gården Verkegards består av fyra parter, varav en part är utskiftad och tre ligger tätt på rad vid en svag höjdsträckning.
Bebyggelsen är mestadels från 1800-talet och delvis förändrad. Intressant är de tre parternas bebyggelserester, som
vittnar om traditioner med gamla anor. Den mellersta parten är obetydligt förändrad och har bibehållit samtliga sina
ekonomibyggnader från självhushållets dagar. Av den anledningen är den skyddad som byggnadsminne (Fårö,
Verkegards 7:1). Mangårdsbyggnaden är en parstuga i sten med brutet tegeltak från 1800-talets början med ett tillfogat
köks- och brygghusbakbygge från seklets slut. Vidare finns en stor källare med brant faltak och en linbastu, båda
ålderdomliga. Ladugårdslängan är från sekelskiftet. Gotlands äldsta tröskhus med toppigt agtak och bevarad vandring
pekar på forntida byggnadstraditioner. Till gårdsparten hör en knuttimrad lambgift, ett antal mindre ekonomibyggnader
samt rester av en inhägnad köksträdgård på visst avstånd från gårdsbyggnaderna.

Dämba är en bebyggelsemiljö från 1800-talets
andra hälft, där byggnaderna har ett
framträdande läge i det öppna landskapet. Vissa
byggnader är välbevarade och deras placering
vittnar om en äldre bebyggelsestruktur. I norr
ligger en 1700-tals linbastu och en bit öster om
gården står en ålderdomlig lambgift i bulteknik
med stenmursinhängnad lammgård. Inom området finns fem väderkvarnar, varav ett par är
välbevarade, vilka ger en tilltalande anblick i
landskapet. Spridda över hela området finns ett
stort antal lambgiftar i sten, varav många är
välbevarade med agtak. Särskilt ålderdomliga är
två små giftar belägna i det öppna landskapet
söder om Hammars. Här och var finns små
kalkugnar och sojden (tjärdalar) för
husbehovsbränning. Längs kusten finns några
strandbodar av kulturhistoriskt värde.

Figur 12. Den mellersta parten vid Verkegards. Idag byggnadsminne.

Vid Ryssnäs finns Engelska Kyrkogården, en kolerakyrkogård från Krimkriget 1853-56. Platsen rymmer ett 20-tal
gravar över engelska sjömän som insjuknat och avlidit under en koleraepidemi 1854 på krigssjukhuset i Fårösund.
Ryssnäs och ”Ryssudden” antyder en koppling till handelssjöfart med Ryssland i historisk tid.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området vid Dämba och Verkegards är idag aktiva jordbruksbygder. Stora områden fårbetas, vilket gör att insynen i det
historiska landskapet är god. Inom vissa områden är landskapet dock under igenväxning, liksom på stora delar av Fårö.
Sentida bebyggelsetillskott är relativt få och återfinns framför allt intill gårdarna Friggars och Hammars och upp mot
norra kanten av riksintresset. Omfattningen av sentida tillskott till de historiska gårdarna är dock relativt få och har inte
i någon högre grad påverkat den historiska dimensionen av området.

Historiska skikt

Den kulturhistoriska prägeln av området visar framför allt på två skilda tidshorisonter. I det ena fallet är det en
förhistorisk landskapsmiljö, med lämningar från brons- och järnålder. Framför allt rör det sig om gravmiljöer från
bronsålder och bosättning- och odlingslandskap från järnåldern, förekommande vid Dämba och framför allt väster om
Verkegards. Den andra tidshorisonten utgörs av det välhävdade kulturlandskapet från 1800-tal och början av 1900-tal
med gårdar liggande på sina ursprungliga platser än idag och
med tämligen omfattande öppna betesmarker.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och endast
tillgodose jordbrukets behov och fast boende, samt i
förekommande fall anpassas till miljön.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och
material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Det är väsentligt för ett bevarande av det särpräglade
landskapet att ett fortsatt, och gärna utökat bete, sker och att
tillgängligheten rent fysiskt till landskapet och
strandmarkerna inte påverkas negativt genom byggnation,
avstyckning av tomter etc.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslag till justering av gränsen vid Dämba, Verkegards,
Friggars och Hammars. Det öppna landskapet,
överblickbarheten och betydelsefulla fornlämningsmiljöer i

Figur 13. En av Dämbas fem kvarnar.

söder och sydväst samt den Engelska kolerakyrkogården motiverar justeringen av avgränsningen i enlighet med kartan,
figur 14.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Verkegards-Dämba [I 4]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————
Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Länsstyrelsens hemsida: Naturreservatet Ryssnäs (http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/ryssnas/Pages/index.aspx?keyword=ryssn%C3%83%C2%A4s

Figur 14. Avgränsningen av riksintresset
Verkegards-Dämba. Avgränsningen innebär ett
visst utökat område i söder och väster för att
bättre knyta an till den historiska dimensionen och
det visuellt tillgängliga landskapet. Röd linje
markerar föreslagen justering av gränsen, blå
linje den nu gällande avgränsningen.

Lansa-Marpes [I 5] (Fårö sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap med kontinuitet i äldre järnåldern med
småskaliga, delvis oskiftade gårdsmiljöer vid Lansa och
Marpes. Sedan 1600-talet i stort sett oförändrad
markanvändning med åkrar insprängda i betespräglade
hedmarksskogar. (Kvarnmiljö).

Odlingslandskap och fornlämningsmiljöer med
bebyggelsemiljöer och lämningar efter agrar verksamhet
som speglar ett kontinuerligt nyttjat odlingslandskap från
äldre järnålder fram till idag

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Bebyggelse vid Lansa från tidigt 1700-tal som inledde en
ny stenhusbyggartradition på Gotland. Rika
fornlämningsmiljöer från äldre järnålder med husgrunder
och stensträngssystem. Lambgiftar, lämningar efter
kvarnar, sojden (tjärdalar) och kalkugnar i utmarken.
Många och välbevarade stenmurar.

Bebyggelse vid Lansa från tidigt 1700-tal som inledde en
ny stenhusbyggartradition på Gotland. Gården är fördelad
på fem parter och visar ett ålderdomligt
bebyggelsemönster med partstomterna gående in i
varandra. Två manbyggnader tillhör landsbygdens äldsta
stenhus. Marpes hyser en kulturhistorisk värdefull
manbyggnad från 1795. Fornlämningsmiljöer från äldre
järnålder i form av husgrunder och stensträngssystem.
Lambgiftar, lämningar efter kvarnar, sojden (tjärdalar)
och kalkugnar i utmarken. Många och välbevarade
stenmurar.
Det öppna landskapet kring gårdarna speglar väl de
rumsliga sambanden mellan bebyggelsen, åkermarkerna,
inhägnade hagar och vägar.

Sammanvägd värdetext 1987

Området har stora natur- och kulturhistoriska värden genom den ringa påverkan av landskapet som skett genom
århundradena. De betade hedmarkskogarna med insprängda odlingsbygder och åkerlappar, visar på ett
brukningsmönster med förhistoriska anor, vilket bl a kan ses på de övergivna järnåldersgårdarna i söder och öster.
Gården Lansa fördelad på 5 parter visar ett ålderdomligt bebyggelsemönster med partstomterna gående in i varandra.
Två manbyggnader tillhör landsbygdens äldsta stenhus och är av byggnadsminnesklass. Marpes hyser en
kulturhistorisk värdefull manbyggnad från 1795. Inom området finns flera lambgiftar med agtak och lämningar av
kalkugnar och sojden (tjärdalar).

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Hela området är svagt kuperat med låga höjdsträckningar och flacka sänkor. Söder om Marpes och söder om Lansa
finns brantare sluttningar med små klintar. Kustområdet är mestadels låglänt med välutbildade strandvallssystem och på
vissa ställen mindre raukbildningar. Längs den flikiga stranden i nordväst-finns flera mindre öar, bl a ön Aurgrunn med
markanta strandvallar över hela ön, en bred pall med småraukar i norr och en lång strandsporre under utbildning i söder.
Innanför stranden utbreder sig stora alvarmarker, särskilt vid Lansaholm, udden mellan Aurgrunn och Stutsviken, samt
Träskalvret norr om Marpes.
Över hela området ligger spridda småträsk, myrar och vätar med på många ställen rikt fågelliv och intressant flora.
Marpesträsk är ekologiskt och floristiskt särpräglad och innehåller en gungflybildning.
Området karaktäriseras av de i stor utsträckning betade magra tallskogarna som här och var innehåller gamla, stora
tallar. På några ställen finns mindre lövskogslundar, bl a öster och söder om Lansa. I de centrala delarna ligger
odlingsbygderna Lansa och Marpes med små åkrar, varav de flesta ännu brukas. Över hela området finns små åkrar
insprängda, men huvudparten betas endast.

Historisk landskapskaraktärisering

De små odlingsbygderna finns kring Marpes och Lansa i områdets centrala del. Fornlämningar tyder på att området
brukats sedan åtminstone järnåldern. Söder om Stutsviken finns ett bronsåldersröse och några gravar från järnåldern. I
de östra och södra delarna finns rester av flera järnåldersgårdar, vars åkrar ännu delvis brukas. I Bagghagen sydost om
Marpes finns bronsåldersröse, skeppssättning, järnåldersgravar och rester av husgrunder. Austaränge sydost om Lansa
innehåller stensättningar och husgrundsrester, norr därom ligger en ringformad strandvall som kan ha varit en fornborg
tillsammans med ett mindre gravfält och en husgrund. Giftskog hyser ett flertal boplatsområden, varav de södra brukats
och bebotts ända in i modern tid. Här finns gravar, husgrunder, fornåkrar mm från järnåldern och tydliga rester av
samma verksamhet från 1800-talet.
Väster om Giftskog finns ett odlingsområde med särskilt många svärdslipningsstenar, och norr därom en
järnåldersboplats med två husgrunder. I hela området finns många rester efter kalkugnar och tjärdalar.
Gården Lansa är av högt kulturhistoriskt värde. Den består av fem parter, varav fyra ej är skiftade och
företer ett ålderdomligt bebyggelsemönster. Alla mangårdsbyggnaderna finns bevarade, liksom delar av
ekonomibyggnaderna.
Två parter ligger alldeles intill varandra där mangårdsbyggnaderna nästan gränsar till varandra. Den ena är en lång hög
parstuga med brant tegeltak från 1700-talets första hälft. Den andra består av två vinkelställda byggnadskroppar. Den
äldsta delen var ursprungligen en parstuga från tidigt 1700-tal. På 1800-talet byggdes den till med en ny byggnadskropp
i vinkel mot den förra, som blev bakbygge. De återstående tre parterna har mangårdsbyggnader från 1800-talet med
tillbyggda bakbyggen inrymmande kök och brygghus.
Marpes består av två parter. Den västra har en mangårdsbyggnad från 1795 med flerdelad plan, brant
tegeltak och ursprungligen rosa slätputs. Till gården hör även en lada och en ladugård av samma ålder. Den västra
parten hyser bebyggelse från 1800-talets senare del. Mellan parterna finns en vacker väderkvarnsruin.

Figur 15. Det öppna landskapet runt gårdarna Marpes och Lansa ger vida inblickar i ett ålderdomligt och historiskt välbevarat
kulturlandskap, med inslag av mindre skogsområden. Stenmurar och trähägnader delar in landskapet i betesområden och
odlingsmarker. Spåren av gångna tider är många, här i form av en väderkvarnsruin på gården Marpes.
Figur 15. Det öppna landskapet runt gårdarna Marpes och Lansa ger vida inblickar i ett ålderdomligt och historiskt välbevarat
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Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området är till stora delar betesmark med mindre åkerområden insprängda. Visa delar av området är under igenväxning.
Bebyggelsen vid gårdarna är i hög grad bevarad. Under senare år har en del bostads- och främst fritidsbebyggelse
tillkommit, vilket till viss grad har beskurit rörligheten inom området. Landskapet är dock genomgående öppet, läsbart
och lättillgängligt samt med hög visuell tillgänglighet.

Historiska skikt

Ett karaktäristiskt kulturlandskap med betoning på 1800-talet, med nedslag i det förhistoriska landskapet i form av
husgrunder och odlingsmarker från den äldre järnåldern.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och endast tillgodose jordbrukets behov samt permanentboende och i
förekommande fall anpassas till den äldre bebyggelsen vad gäller såväl placering som utförande och form. Det
innebär att idag obebyggda områden bör förbli obebyggda, att tillkommande bebyggelse placeras i anslutning till
befintlig bebyggelse och anpassas till formspråk som överensstämmer med nuvarande bebyggelse så långt möjligt.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Större täkter och omfattande kalhyggen bör i görligaste mån undvikas eller ske i former som bedöms förenliga med
kulturmiljövårdens intressen.
• Ett väsentligt inslag inom riksintresset är ett fortsatt bete för att vidmakthålla det öppna och tilltalande landskapet.
Stöd till restaurering av stängsel, stenmurar, färistar etc bör prioriteras.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Avgränsningen av riksintresset utgörs i princip av markerna till gårdarna Marpes och Lansa och bildar det rum inom
vilket gårdarna har verkat sedan medeltiden. Den reviderade avgränsningen för riksintresset innebär endast en mindre
justering i söder för att få en bättre överensstämma med det visuellt tillgängliga och det historiska landskapets
utbredning (se karta).

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Lansa-Marpes [I 5]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Figur 16. Avgränsningen av riksintresset Marpes-Lansa följer i stora drag det historiskt framväxta landskapet. Röd linje markerar
nu föreslagen avgränsning, blå linje markerar gällande avgränsning.

Bläse [I 6] (Fleringe sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kalkindustri- och bruksmiljö, i drift från 1800-talet till
1950-talet, som tydligt speglar den industriella processen
och brukssamhällets sociala uppbyggnad. (Industrimiljö).

Kalkindustri- och bruksmiljö med industrianläggningar,
kalkbrott och bostäder vilka speglar den industriella
utvecklingen och sociala förhållandena i en
kalkindustrimiljö från 1800-talet fram till 1950-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Två välbevarade kalkugnar samt kalkugnsruiner,
kalklador, mordhög (avfallshög), hamnanläggning,
järnväg samt stenbrott. Delar av det tidigare
brukssamhället ännu i behåll, tex disponentvilla och
arbetarbostäder. Bruksmuseum.
I området ingår även:
Vid stranden fiskelägen i gotländsk tradition med bodar
för kompletterande husbehovsfiske.

Två kalkugnar samt kalkugnsruiner, kalklador, slagghög,
hamnanläggning, järnväg samt stenbrott. Disponentvilla
och arbetarbostäder.

Sammanfattande värdetext 1987

Hamnen och kalkugnarnas fysiska förbindelse med
stenbrottet med järnvägsrälsen. Slagghögens kustnära
placering och dominans av kustpartiet. Disponentsvillans
pampiga placering vid vägens slut. De småskaliga
arbetarbostädernas placering på rad utmed vägen upp till
kalkbruket.

Ett kustparti på norra Gotland med ett litet samhälle uppbyggt vid en för Gotland typisk industri kalkstensindustrin. En stor del av anläggningen är fortfarande välbehållen liksom delar av samhället, vilket ger en
god bild av stenindustrins utveckling under 100 år (1850-1950) och stenarbetarens liv och villkor. Fisket var
viktigt för att dryga ut kosten. Längs kusten finns enstaka bodar och längre söderut ett mindre fiskeläge. Ett
pedagogiskt och lättillgängligt område med stora naturvärden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Kuststräcka med strand av klapperstensvallar. Ovanför finns strandvallsliknande bildningar med vegetation av
hassel , ek, björk, idegran och ask. Markskiktet är tunt på grund av bete. Här finns också igenväxande
jordbruksmarker. Längre österut växer skog av tall och gran med undervegetation av örnbräken. En stor slagghög
dominerar kustpartiet, stenbrottet längre in är inte återställt och till stora delar vattenfyllt. Områdets marknivå ligger
på 0-10 m.ö.h.
Landskapet mellan vägen och ut mot viken är öppet, ringa påverkat av sentida aktiviter och visuellt lättillgängligt. På
den östra sidan av landsvägen är landskapet under igenväxning, mot bakgrund av begränsat bete.

Historisk landskapskaraktärisering

Området runt Bläse kalkbruk utgjordes under 1600-talet av omfattande hällmarker och skogsmarker, utan inslag av
bebyggelse eller produktionsmarker. Kartmaterialet visar inte på någon verksamhet på platsen före Bläse kalkbruk
förrän mot slutet av 1800-talet.
Längre mot söder finns gården Lunderhage, med sina åker- och ängsmarker. En del av gårdens ängsmarker sträckte sig i
en långsmal remsa längs kusten upp mot platsen där senare Bläse kalkbruk kom att etableras. Lunderhage var en
skattegård 1694 i form av 1 hemman om 7 marckeleij. Gården hade 16 tunnland åker och äng till 32 mans slätt, vilket
pekar på att gården är att betrakta som en normalstor gård.
Under Lunderhage fanns också registrerat en trolig ödegård, kallad ”Hagatompt”. Var denna har legat är inte klarlagt.
Man kan i övrigt notera att det inte finns några spår av gravfält eller husgrunder från den äldre järnåldern i området,

Figur 17. Situationen kring platsen för Bläse kalkbruk vid slutet av 1600-talet, speglat i skattläggningskartan. Vid den här tiden
fanns ingen stenindustri i området, möjligen med undantag av lokal produktion för närmaste gårdar. I söder ligger gården
Lunderhage, som troligen är etablerad på platsen under tidig medeltid. Den blå linjen markerar riksintresseavgränsningen så som
den existerar idag. Med röd streckad linje visas förslaget till ny avgränsning, där fiskeläget vid Djupvik i söder separerats från
Bläse riksintresse och föreslås ingå i riksintresset Gotländska fiskelägen (I 60).

vilket antyder att Lunderhage är relativt sent
etablerad, dvs troligen under loppet av den äldre
medeltiden.
Stenbrytningen och kalkbränningen vid Bläse
kom till stånd vid mitten av 1800-talet och kom
på sikt att helt omdana landskapet i denna del av
socknen.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Kalkindustrimiljö från mitten av 1800-talet till
mitten av 1900-talet. Disponentvilla i sten från
1800-talet som efterliknar fastlandets högre
ståndsmiljöer, men har anpassats något till
gotländska traditioner och lokala
byggnadsmaterial. Byggnaden är därmed en
representant för tidens stilblandningar. Den stora
ladugården är från 1800-talets slut.
I samhället finns arbetarbostäder, egnahem och
fastigheter av skiftande storlek och utförande,
som jämte deras belägenhet vittnar om
inbyggarnas rang och resurser i Bläse. Några
hus är byggda i kalksten eller silikattegel i
början på seklet, andra är reveterade trähus. En
del liknar mest enkla torpställen. Ett par äldre
byggnader finns i närheten av stenbrottet. Större
delen av bebyggelsen är från 1900-talets början.

Historiska skikt

Figur 18. Kalkugnarna vid Bläse, med järnvägsspår och kalklada.

1800-talets stenindustri. Vid mitten av 1800-talet började man bryta kalksten i Bläse. Denna verksamhet, av vilken
idag endast återstår ruiner, låg några hundra meter nordväst om den senare anläggningen, som numera är museum
över kalkindustrin. Hit flyttades verksamheten mot slutet av 1800-talet. Kalkstenen forslades på räls från brottet för att
brännas i ugnarna vid stranden och sedan läskas och packas i de stora kalkladorna innan den skeppades vidare från
den egna hamnen. Driften pågick till 1950-talet, då den lades ned och flyttades till Storugns, längst in i
Kappelshamnviken. Verksamheten var som störst på 1920-talet, då ca 140 man arbetade här. Runt industrin uppstod
ett litet samhälle med arbetarbostäder, disponentvilla, affär, post och kafé. Av samhällets bebyggelse finns ännu
mycket kvar.
Sedan verksamheten flyttats till Storugns användes lokalerna en tid till kycklinguppfödning innan det 1983 skänktes
till stiftelsen Bläse kalkbruk. Numera är anläggningen industriminne. På den breda klapperstensstranden längs kusten
söder om kalkindustrin finns enstaka strandbodar.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Miljön och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska vårdas och förvaltas så att den bevaras och kan upplevas så
opåverkad som möjligt. Ny bebyggelse bör anläggas endast i mycket begränsad omfattning och då anpassas efter
industrimuseets behov samt i övrigt efter befintlig karaktär vad gäller form, storlek och placering.
Det innebär att:
• Åtgärder ska genomföras på ett sådant sätt att värdebärande företeelser för kalkbrukets karaktär inte påverkas
negativt.

Figur 20. Den enorma slagghögen från
kalkbränningen strax norr om kalkugnarna.
Figur 19. Disponentvillan vid Bläse kalkbruk.

• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• I närheten av det gamla bruket bör ny bebyggelse inte tillåtas annat än som kompletteringsbebyggelse och med
karaktär i enlighet med omgivande äldre bebyggelse.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Verksamheten så som den kommer till uttryck i den äldre ekonomiska kartan från 1938, ger en god grund för att
avgränsa riksintresset. Det omfattar stenbrottet i öster, med rester av järnväg och andra anläggningar ner till
bearbetningsplatsen och utskeppningshamnen. Till detta vägs in den bebyggelse som kan knytas till bruket, såväl sydöst
om, som norr om, där en mindre isolerad gård utgör en del av den historiska miljön.
Strandzonen söder om bruket utgör en naturlig del i verksamheten, genom de fiskebodar som kan knytas till miljön.
Fiskeläget Djupvik, längre mot söder, kopplas dock inte till miljön, utan föreslås ingå i riksintresset Gotländska
fiskelägen [I 60].

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Bläse [I 6]
Socken: Fleringe
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————
Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

Figur 21. Förslaget till reviderad avgränsning av riksintresset, markerad med röd linje. Nu gällande
markerad med blå linje. Den södra delen föreslås utgå och fiskeläget Djupvik läggs till riksintresset
Gotländska fiskelägen [I 60]

Hau [I 8] (Fleringe sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Den stora ensamgården Hau med inägomark som tydligt
visar olika skeden i en långvarig markanvändning med
förhistorisk kontinuitet. (Fornlämningsmiljö,
Förindustriell produktionsmiljö).

Kustnära ensamgård med gårdsbebyggelse, förhistoriskt
hamnläge och odlingslandskap vars rumsliga strukturer i
hög grad återspeglar markanvändningen från äldre
järnålder till 1800-talet. Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fornlämningsmiljö med storröse, gravar och gravfält,
husgrund, stensträngar och sliprännor. Manbyggnader
och uthusbyggnader i sten och bulteknik från 1700- och
tidigt 1800-tal med alla uthusbyggnader i behåll.
Småskaligt betes- och åkerlandskap.

Vikingatida hamnläge, yngre järnåldersgravar samt
tidigmedeltida kyrkogård vid Hau Grönu. Manbyggnader
och uthusbyggnader i sten och bulteknik från 1700- och
tidigt 1800-tal med alla uthusbyggnader i behåll. Till
gården hörande kalkbrott, kalkugn och sojde (tjärdal).
Småskaligt betes- och åkerlandskap.
Sambandet mellan inägolandskapet och kusten genom
gårdens olika näringsnyttjande. Odlingslandskapets
struktur med åker och före detta ängsmark närmast
gårdsbebyggelsen, skog och hagmark uppe på höjden
utmed landsvägen, samt mellan åkermarken och Hau
träsk.

Värdetext 1987

Området har stora natur- och kulturhistoriska värden genom obetydlig på verkan under 1900-talet. En
mindre odlingsbygd omger gården Hau, därutanför ligger stora hällmarksområden och hedmarksskogar
ner till Fårösund.
Kontinuitet från bronsåldern till våra dagar kan studeras i gravanläggningar, liksom rester av äldre
bebyggelse och hamnanläggningar. Gården Hau hyser välbevarad bebyggelse i sten från 1700- och 1800talen. Hela området är lättillgängligt och har en tilltalande skönhet.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Hau gård omges av mager odlingsmark, delvis brukad som åker, delvis som bete. I väster finns rester av ängsmark. I
sydväst och norr utbreder sig stora öppna hällmarksområden med för bygden betydande höjd över havet. Sluttningen
mot Fårösund i öster och nordost är bevuxen med hedmarksskog av främst tall. Här ligger Hau Träsk med öppen
vattenyta, samt små myrar och vätar. Grönudden och området vid Norra Gattet intill Fårösund består av öppen
hedmark.

Historisk landskapskaraktärisering

Hau gård utgör en ensamliggande gård, skild från resterande gårdar i socknen och belägen intill havet. I Revisionsboken
1653 sägs att gården är en skattegård som utgör 1 hemman om 6 marckeleij, vilket får ses som en normalstor gård.
Gården har tämligen omfattande åkermarker om 16 tunnland och därtill äng till 20 mans slätt. Gården brukas vid den är
tiden av en Jacob Larsson, ”hwilcken hafwuer ärfdt gården effter sijne förälldrar”.

Figur 28. Hau gård 1694 och dess inägor i form av åker och äng. Gården ligger vid den här tiden tämligen lågt i landskapet, med
stor sannolikhet flyttad från ett läge längre västerut, markerat av en husgrund och ett gravfält från järnåldern. Hau gård hade
betydande inkomster från fiske såväl i träsket som i Östersjön, och även av säljakt, vilket framgår av beskrivningen till kartan
1694. Röd streckad linje förslag till justering av avgränsning utifrån landskapet 1700, blå linje nuvarande avgränsning.

Figur 29. Det öppna landskapet ner mot gården Hau, sett från landsvägen nordväst om gården.

När man möter gården 1694 i beskrivningen till den så kallade skattläggningskartan har åkermarken minskat något till
12 tunnland. Gården brukas vid denna tid i två parter, på så sätt att ena ”Halfparten af Lars Jacobson som Hafwer ärfd
den eftter sin Sal: Fader Jacob Larson, hwilken ärfd gården eftter sin fader Lars Hauer Lant 1653 åhrs Revisions book
och Peer Jacobson som sammalunda ärfd Halfwa gården eftter sin Moder Kristina Jacobs dotter som ärfd den eftter
Hennes Sal: fader Jacob Larson” (beskrivning till skattläggningskartan 1694).
Den äldre historien, i form av fornlämningar, visar att gården Hau med stor säkerhet går tillbaka till en gård från
åtminstone äldre järnåldern. Väster om gården, i dess ängsmarker, finns rester av denna järnåldersgård och även ett
gravfält från järnåldern. Längs vägen norr om Hau gård ligger det arkeologiskt undersökta Hauröset, daterat till
bronsålder, vilket pekar på att bebyggelse på platsen har funnits sedan troligen bronsålderns äldre del.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet vid Hau är öppet och med för bygden betydande höjd över havet. Närmast gården i väster, norr och öster
är odlingsmarken mager. I väster finns rester av ängsmark. I sydväst och norr utbreder sig stora hällmarksområden.
Kalkstenen är här röd till färgen, en sällsynthet på ön. I den östra och nordöstra delen på sluttningen mot Fårösund
växer en talldominerad hedmarksskog, som delvis betas.
Den centrala delen utgörs av det öppna landskapet kring gården i form av vallodling och där omgivningarna i huvudsak
är betesmark idag. De yttre delarna, mot väster och mot havet, är till delar betesmark, andra delar är under igenväxning.
Detta gäller särskilt ett stråk från Hau gård ner mot Hau Träsk och längs den norra sidan av träsket, vilket idag är till
stor del igenväxt.

Figur 30. Det öppna, betade strandlandskapet vid Hau, sett upp mot Norra Gattet.

Gården Hau och dess ägor ligger i Fleringe sockens nordöstra del, 5 km från såväl övriga bygden som Fårösunds
samhälle. Hau gård, som är delad i två parter, var förr en storgård, där fisket har spelat en betydande roll. Lämningar av
medeltida stenbebyggelse finns på västra parten. Alla byggnader på den nutida gården är uppförda i sten,
manbyggnader och flyglar har tegeltak, ekonomibyggnaderna har spåntak.
Västra parten består av en manbyggnad från 1800-talets första hälft, påbyggd med en salsvåning på 1850-talet. Två
stora flyglar flankerar manbyggningen, den ena innehåller brygghus och källare, den andra är numera bostad. Den stora
ladugården med portlider är troligen från tidigt 1800-tal. Med sitt branta spåntak och framträdande läge i landskapet är
det Haus karaktärsbyggnad. Som flyglar står tröskhus och bodlänga inåt gården.
Den östra parten har en envånings manbyggnad med flerdelad plan från 1700-talets slut. Även här flankeras huset av
två flyglar, den ena från 1800-talet innehållande brygghus och snickarbod, den andra från 1700-talet och innehållande
två drängkammare. Ladugården är från 1800-talets mitt, med tillbyggt tröskhus och magasin med källare från 1800talets senare del. Vidare finns bodlänga och vedbod. Båda parterna har götisk plan, på östra parten är bebyggelsen
tämligen sluten.
I Haus omgivningar ligger flera välbevarade sojden (tjärdalar). I norr finns stenbrott och kalkugn. På åkern öster
om östra parten står en stor valvslagen källare.

Historiska skikt

Förhistorisk tid - Fornlämningsbilden runt Hau visar på en bebyggelse i området som har sina rötter i bronsåldern,
möjligen ännu tidigare. Bronsålderns landskap är manifesterat framför allt med Hau röse, undersökt arkeologiskt, och
omgivande fornlämningar strax norr om Hau gård och intill landsvägen. Väster om Hau gård, i den äldre inägomarken
till gården finns en fornlämningsmiljö karaktäriserad av gravar från brons- och järnåldern, tillsammans med en
husgrund från järnåldern. Kustaktiviteter i form av angöringspunkter såväl på Hau Grönu som vid Norra Gattet från
vikingatid och medeltid.
Historisk tid - Välbevarat kulturlandskap runt gården och öppna betesmarker med ålderdomlig prägling vars rumsliga
bild i hög grad överensstämmer med situationen under 1600-talet. Längs kusten, framför allt på Hau Grönu, lämningar
och spår av nyttjande av kusten för fiske etc. från vikingatid/medeltid till våra dagar. Lämningar av kalkugnar och
stenbrott belyser de senaste århundradenas kalkindustri i området.

Figur 31. Mangårdsbyggnad och flygelbyggnad vid den västra parten
på Hau gård.

Figur 32. Gårdsmiljö på västra parten på Hau. Här
ser man de karaktäristiska spåntaken som
återkommer på både ladugården, tröskhuset och
bodlängan.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Gårdsmiljön med sina inägor omgivna av skogsmark bör vårdas och förvaltas så att de bevaras opåverkade så långt
möjligt och kan upplevas. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska kunna upplevas så oförändrad som möjligt. Ingen
nybebyggelse bör tillåtas, inte heller andra former av anläggningar, då detta skulle kunna innebära påtaglig skada på
riksintresset.
Landskapets åkermark bör fortsatt hållas öppen och omgivande öppna landskapsrum bör brukas med bete för att behålla
upplevelsen och förståelsen om riksintresseområdet.
Det innebär att:
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fortsatt brukande av jordbruks- och skogsmarken, bete av hagar och ängar är av stor betydelse.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.
• Udden Hau Grönu bör röjas och betas för att göras såväl fysiskt som visuellt tillgänglig.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Avgränsningen följer i huvudsak inägomarkens utbredning på 1600-talet i väster, sydväst och norr, vilket väl speglar
gården och dess relation till markerna. I sydöst följer avgränsningen ägogränsen och i öster inbegrips kusten med spåren
av aktiviter från vikingatid och framåt. I norr inkluderas spåren av hamnplats vid Norra Gattet, som historiskt hör
samman med gården Hau.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Hau [I 8]
Socken: Fleringe
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————
Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Figur 33. Röd linje markerar förslaget till justering av riksintressets avgränsning, baserad på det historiska inägolandskapets
utbredning och fornlämningar som kan knytas till gården. Blå linje nuvarande avgränsning.

Barläst [I 9] (Lärbro sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kalkindustrimiljö från 1600-1900-talen av stor betydelse
för exportproduktion och som tydligt visar
kalkbränningsprocessens utveckling. (Industrimiljö).

Kalkindustrimiljö som tydligt visar en mindre
kalkbruksmiljö med anläggningar för produktion och
boende samt kalkbränningsprocessens utveckling från
1600- till 1900-talet. Industrimiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Välbevarade kalkugnar från olika tidsepoker, kalklador,
utskeppningshamn, baskista för skeppsbyggeri.
Illustrativt belägen och en föregångare till dagens
kalkindustri Cementa i Slite på andra sidan viken.

Välbevarade kalkugnar från olika tidsepoker med
tillhörande kalklador, utskeppningshamn och baskista för
skeppsbyggeri samt ett par arbetarbostäder. Illustrativt
belägen vid kusten och med en utblick mot dagens
kalkindustri i form av Cementa i Slite, på andra sidan
viken.

Sammanfattande värdetext 1987

En utskeppningshamn för kalk, använd från 1700-talet fram till början av 1900-talet med hamn, kalkugnar och
lador. Ett pedagogiskt och lätt tillgängligt område. Områdets läge i närheten av våra dagars kalkindustri förstärker
det historiska sambandet.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Barläst ligger på en skogsklädd udde vid stranden av
Vägumeviken. På den flacka kusten med långgrunda vikar
växer en del busksly. Bakom tar tall- och blandskog vid
med inslag av ek.

Historisk landskapskaraktärisering

Området runt Barläst utgörs av skogsmark under 1600-talet.
Det finns i kartmaterialet från denna tid inga spår av någon
verksamhet på platsen, vare sig i form av anläggningar,
byggnader eller vägar. Det är först under början av 1700talet som här anläggs en hamn för utskeppning av kalk.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Skogsklädd udde med skog av växlande kvalitet,
bl a tall och blandskog med markant inslag av unga ekar.
Kusten är flack med långgrunda vikar. Strandpartiet på 5
m.ö.h. är ställvis bevuxet med tät buskvegetation.
Här anlades vid 1700-talets början en hamn för
utskeppning av den kalk som brändes i ugnarna på
stranden. Sten till ugnarna forslades från kalkbrottet i Hide,
några kilometer norr härom. På Barläst finns tre kalkugnar
från olika tider, den äldsta troligen från tidigt 1700-tal och
den yngsta, som är sexkantig är från 1882.
I två stora kalklador vid hamnen förvarades den brända
Kalken, där den släcktes och packades i tunnor. En av dessa
lador är nu ruin. Från bryggan skeppades kalken vidare på
skutor till olika hamnar runt Östersjön.

Figur 34. Landskapet vid Barläst bestod under slutet av
1600-talet av skogsmark. Kartan ger inga indikationer på
någon verksamhet på platsen. Den vita cirkeln i kartan visar
var lämningarna från kalkindustrin finns kvar idag,
överförda från fornminnesregistret.

I hamnen, varifrån kalken skeppades ut, har det även
funnits ett varv. Om detta vittnar bl.a. rester av en baskista. Strax intill och bakom själva kalkugnsområdet finns ännu
ett par mindre stenhus, tidigare arbetarbostäder till kalkbruket. Namnet Barläst kommer troligen av att skeppen som
kom hit för att lasta kalk tippade sin barlast av sten utanför hamnen. Verksamheten pågick till 1907. Mitt emot, på
andra sidan Vägumeviken kan man se våra dagars kalkindustri - den moderna cementfabriken i Slite.

Historiska skikt

Välhållen kalkindustrimiljö belysande 1800-talets industrilandskap på Gotland.

Figur 35. Den bevarade kalkladan till vänster och ruinen av den andra till höger. Den sexkantiga kalkugnen från 1882 är
framträdande i landskapet.

Figur 36. Hamnen skymtar i bakgrunden. Här framgår mycket tydligt byggnadernas nära placering till vattnet.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Målet är att bibehålla dagens miljö intakt vad gäller kalkugnsmiljön, utskeppningshamnen och den bevarade
arbetarbebyggelsen, för att levandegöra ett stycke unikt industrilandskap. Det innebär att:
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Industrilämningarna bör hållas framröjda.

Uttolkning av gräns 2015

Det bedöms inte finnas någon anledning att ändra gränsen för riksintresset. Den följer väl vägen i norr, och inringar ett
lämpligt område för den värdebärande kulturhistoriska miljön.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Barläst [I 9]
Socken: Lärbro
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

Figur 37. Röd linje markerar avgränsning av riksintresset. Gränsen är
densamma som tidigare.

S:t Olofsholm [I 10] (Hellvi sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

A. Traditionsbärande landskap med den sägenomspunna Traditionsbärande landskap på en hög udde med rester
platsen Akergarn, där Olof den Heliges skepp skall har
efter ett kapell där en viktig del av Gutasagan återspeglas
legat när han besökte Gotland i början av 1000-talet, samt från 900- till 1000-talet efter Kristus.
centrum för medeltida Olofskult. (Kapell, Kognitivt
landskap).
B. Industrimiljö med Gotlands äldsta kalkindustri med
produktion från tidigt 1600-tal1953.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

A. Kalkbergsudde med vid utblick över havet, rester av
medeltida pilgrimskapell.
B. Kalkpatrongård från 1700-talet, till viss del förändrad.
Kalkindustrimiljö med kalkugnsruin, ruiner av kalklador,
hamn och kalkbrott.

Kalkbergsudde med vid utblick över havet, rester av
medeltida pilgrimskapell.
Det öppna hedlandskapet och den markanta höjden
speglar höjdens betydelse för anläggandet av kyrkan.

Sammanfattande värdetext 1987:
Värdefull historisk kalkindustrimiljö - Gotlands äldsta- varifrån kalk och kalksten skeppats från början av
1600-talet till mitten av 1900- talet.
Området är också en viktig och sägenomspunnen historisk plats, knuten till Gotlands tidigare kristnande
genom Olof den helige.

Figur 38. Landskapet vid S:t Olofsholm 1696. I kartan är utmärkt ödekyrkan i söder, väderkvarnen norr om och kalkugnen intill
hamnen. Gården Nystugu strax norr om kalkugnen är troligen anlagd under medeltiden. Några markeringar i kartan var stenen
bröts finns inte, men mycket av stenen kom uppenbarligen från den då övergivna kyrkan.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

S:t Olofsholm utgörs av en markant kalkstensklippa, mer eller mindre avsnörd från fasta land. Den västra delen
karaktäriseras av ett omfattande område med spår av äldre kalkbrytning och i norr en lagun som fungerat som hamn, allt
sedan vikingatid. S:t Olofsholm har sannolikt tidigare varit en friliggande ö. Området utgörs delvis av en markerad
höjd på ca 15 m ö h med platåformat krön. Nedanför höjden i öster finns ett mindre raukområde. Söderut går
kalkhällen i dagen och berget går i breda trappavsatser ner mot vattnet. Vegetationen består av en- och
buskvegetation. I väster ligger rester efter ett ej återställt kalkbrott. Söder om detta vid Talludd växer gräsrik
tallskog. Markerna är i övrigt hedliknande, beväxta med en.

Historisk landskapskaraktärisering

S:t Olofsholm, med sitt markanta läge och sin höjd, har spelat en betydelsefull roll i den gotländska historien.
Arkeologiska undersökningar har även visat att platsen hyser aktiviteter från åtminstone 900-tal och den ruin som idag
minner om platsens tidiga kristna fas har visat sig vara belägen ovanpå en äldre kyrka från tidigt 1000-tal, som i sin tur
överlagrar någon form av anläggning från troligen 900-tal, eller möjligen ännu tidigare.
Enligt sägnen var det här som den norske kung Olaf
Haraldsson i början av 1000-talet gick i land då han,
fördriven av sina egna landsmän, var på resa till Ryssland.
Vid minst två tillfällen lär han ha besökt denna plats. Holmen
hette då ” Akergarn”. Gutarna var hedningar, men kung Olaf
förde enligt Gutasagan med sig kristendomen, bland annat
blev han vän med hövdingen Ormika från Hejnum. Han och
andra högt uppsatta gutar lät döpa sig. Det lär ha skett i en
fördjupning i en rauk kallad ”Sankt Oles vaskefat som ännu
är bevarad.
Gotlands första kyrka, troligen en stavkyrka, lär ha byggts
här. Den efterträddes senare av en stenkyrka, vars murrester är
bevarade, delvis inbyggda i ett magasin.

Figur 39. Det så kallade kapellet.

Tidigt på 1600-talet, under dansktiden, uppfördes här en stor kalkugn. Stora delar av kyrkan lär ha rivits ned under denna
tid och använts till kalkugnen. Vid mitten av 1600-talet övertog två gotländska bröder kalkbränningen. Därefter har
kalkbränningen fortgått med små tillfälliga avbrott till år 1860. Den mesta kalken skeppades till nordtyska hamnar.
Både tidigare och senare har en omfattande utskeppning av kalksten skett härifrån. Mellan 1901 och 1953 bröts
blocksten i stor skala. För detta byggdes en hamn med ny brygga och en s k kettingbana. Vid bryggans fäste låg ett
maskinhus med våg, där de fullastade vagnarna vägdes för att sedan gå vidare upp på rälsen och via tipprännor matades
stenen ner i båtarnas lastrum. Lastbryggan hade spår och returspår på övervåningen. Här fanns tipprännor av trä med
järnskoning.
Efter 1953 rationaliserades stenbrytningen till storugns vid Kappelshamnsviken. Kalkpatronens bostad och kontor
ligger i nära anslutning till den tidigare hamnen och brottet. Det är ett tvåvåningshus i sten från 1700-talet med stor
stenladugård. Huvudbyggnaden har byggts om, den mest framträdande ombyggnaden skedde 1909.
Under sen tid har höjden också nyttjats för militära installationer. Omedelbart öser om kyrkoruinen finns en
militärbunker och vid de arkeologiska undersökningarna 2012-13 kunde även konstateras att två elledningar har grävts
ner tvärs igenom ruinen.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet idag karaktäriseras av det stora stenbrottet i västra delen av området. På själva holmen är ruinen av kyrkan
väl framträdande, väderkvarnen är intakt och kalkugnen i norr finns ännu kvar som en bestående ruin. Spåren efter
utskeppningshamnen för kalken finns ännu kvar, idag delvis omgjord till en småbåtshamn. Landskapet är öppet,
lättillgängligt och från höjden av holmen har man vida utblickar över den östra kusten av Gotland.

Historiska skikt

Platsen hyser två dominerade historiska skikt. Det första
utgörs av den vikingatidatidigmedeltida historien kring Gotlands kristnande,
manifesterat i kyrkoruinerna. Det andra skiktet illustreras av
stenbrottet, resterna av kalkugnen och hamnen som spår efter
en intensiv kalkstenshistoria från 1600-tal till mitten av 1900talet.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

• Området är överblickbart och därför känsligt för ingrepp.
Ingen nybebyggelse eller exploatering bör ske. Vid den
nuvarande bebyggelsen i områdets norra del kan
ersättningsbebyggelse endast komma ifråga om
upprustning inte är möjlig.
Figur 40. Väderkvarn har funnits på platsen sedan i alla
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och fall slutet av 1600-talet.
material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.
• Området bör kontinuerligt hållas efter så att snårvegetationen ej tar överhand.

Uttolkning av gräns 2016

Gränsen bygger i hög grad på två företeelser, som skapat landskapets historiska dimensioner och värden. Dels handlar
det om kyrkomiljön och även om den gård som av allt att döma anlagts på platsen under medeltid, troligen som en del i
den medeltida historien kring pilgrimskyrkan. Den andra företeelsen utgörs av stenindustrin och dess lämningar.
Gränsen följer i stora drag den äldre gränsen med mindre justeringar utifrån det historiska perspektivet.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: S:t Olofsholm [I 10]
Socken: Hellvi
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

Figur 41. Förslaget till reviderad avgränsning bygger på markernas fördelning innan skiftena och utbredningen av kalkindustrins
miljöer. Röd linje markerar föreslagen justering av avgränsningen. Blå linje visar nu gällande avgränsning.

Kyllaj-Lörge [I 11] (Hellvi sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Två, intill varandra liggande, kalkindustrimiljöer från
1600- till 1900-tal som avspeglar kalkproduktionens
tekniska utveckling. (Industrimiljö, Gårdsmiljö, Kognitiv
miljö).

Två kalkindustrimiljöer med anläggningar för arbete och
boende som avspeglar kalkproduktionens tekniska och
sociala utveckling från 1600- till 1900-talet. Industrimiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Åtta kalkugnsruiner i tre grupper från olika tidsepoker,
rester av kalklador, hamnar. Den sägenomspunna f.d.
kalkpatrongården Strandridargården i Kyllaj, med
välbevarad manbyggnad från 1738.

Längs kusten ligger i tre grupper åtta ruiner av kalkugnar
från olika tidsepoker och rester av kalklador och
lämningar efter hamn. Kalkpatrongården
Strandridaregården i Kyllaj, med välbevarad manbyggnad
från 1738. Kalkpatrongården Lörge med disponentbostad
från 1899 och restaurationsbyggnad från 1907-1908 med
tillhörande stall och avträde.
Det dramatiska landskapet med en brant kalkstensslutning
ner mot havet. Kalkpatronsgårdarnas placering en bit upp
från kusten. Kalkugnarnas kustnära placering i anslutning
till hamnarna.

Sammanfattande värdetext 1987:
Två värdefulla historiska kalkindustrimiljöer från 1700-talet till 1900-talets början med hamn,kalkugnar och lador
samt kulturhistorisk intressant bebyggelse från samma tid. Ett pedagogiskt och lättillgängligt område med stort
miljövärde.
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Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området följer längs kanten av Östersjön, med en del lite tjockare jordlager i den norra delen. I övrigt karaktäriseras
landskapet av ett kargt, hällmarksbundet område med gles skog av framför allt tall och en. En stor del av kuststräckan är
starkt omvandlad av en lång tids kalkindustri, med stora områden av äldre, företrädesvis grunda, kalkbrott.

Historisk landskapskaraktärisering

När vi möter området i den äldsta kartan finns en strandridaregård i norr, vilken är knuten till en äldre hamn.
Arkeologiska undersökningar i samband med etableringen av lekplats för gädda intill Strandridaregården visade på
omfattande brygganläggningar och motsvarande, daterade till 1600-tal. Det är troligt att det vid Kyllaj har funnits en
mindre hamn sedan medeltid, även om spåren är mer diffusa.

Figur 42. Kyllaj och Lörge enligt
kartmaterialet från slutet av 1600-talet. Vid den
här tiden finns en strandridaregård i norr med
tillhörande åkrar och ängsmark. Längs kusten
finns såväl vid Kyllaj i norr och vid Lörge i
söder kalkugnar. Byggnaden mellan de två
kalkugnarna i norr knyter an till den hamn som
finns här vid den här tiden. Röd linje
föreslagen justering utifrån landskapet 1700,
blå dagens avgränsning.

Söder om Strandridaregården finns det på slutet av 1600-talet i Kyllaj två kalkugnar. Även vid Lörge finns en kalkugn
vid den här tiden. Mellan de två områdena finns inte något i den äldre kartan som visar på ytterligare verksamhet, även
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om det inte kan uteslutas att det har funnits. Det kan tänkas att det, utöver vad kartan redovisar, både vid Kyllaj och vid
Lörge har funnits en hel del mindre byggnader eller andra anläggningar kopplade till stenindustrin och hamn.
Vid laga skiftet 1876 finns en ”patrongård” strax norr om Lörge och i direkt anslutning till vägen som leder ner till
Lörge. Denna byggnad försvinner över tiden och en ny patrongård anläggs något längre väster ut. Vid upprättandet av
den äldre ekonomiska kartan på slutet av 1930-talet fanns på det gamla läget en lada, möjligen utgörande den
ursprungliga mangårdsbyggnaden.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet idag karaktäriseras av spåren av en omfattande stenbrytning, framför allt längs ett område mellan den
nordsydgående vägen och stranden. Lörge gård är idag avstyckad och ännu tämligen välhållen. Även miljön vid Kyllaj
och Strandridaregården är tämligen välbevarad och intakt sedan kalkindustrins dagar. Söder om Strandridaregården
speglar bebyggelsen och landskapet situationen som var för handen när stenbrytningen var i drift, utan påtagligt stora
förändringar.

Figur 43. Strandridaregården i Kyllaj från väster. Till vänster skymtar flygeln som inrymt bränneri.

Figur 44. Lörgeudd från andra sidan viken. Den stora ugnen är från 1800-talet.

Kyllaj har en mycket lång historia som utskeppningshamn för kalk. Här började man skeppa kalk redan på 1600-talet och
upphörde inte förrän under 1900-talets början. Stenen bröts i kalkbrott i trakten och forslades med häst och vagn till
kalkugnarna där den brändes. Den brända kalken förvarades därefter i kalklador nere vid hamnen, som man idag kan
se ruinerna av. En del av kalken läskades med vatten och packades på tunnor, som sedan skeppades vidare på skutor till
olika hamnar i Östersjön. En del kalk packades osläckt i tunnor, vilket ibland resulterade i förlisningar ute till
sjöss. Kalkugnarna finns från olika tidsperioder, där de äldsta kalkugnarna ligger alldeles vid klintkanten. Längre
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ner vid hamnen ligger en sexkantig ugn som är byggd i början av 1800-talet. Den sexkantiga ugnen är framträdande i
miljön. Den yngsta ugnen är från sekelskiftet 1900 och uppförd i tegel.
Bebyggelsen på Kyllaj hör samman med kalkindustrin, men icke desto mindre har den till stor del karaktär av tätt
sammanliggande gårdsbebyggelse. Bevarade ladugårdar visar på jordbruksverksamhet under små omständigheter.
Bebyggelsen är jämnt fördelad över tidsperioderna. I backsluttningen ovanför hamnen ligger en 1700-tals parstuga med
källare och sammanbyggda flyglar på gavlarna. Ladugården är ombyggd i senare tid. Ovanför och i söder ligger flera
större och mindre fastigheter från 1700-talets slut till 1900-talets början med tämligen välbevarad bebyggelse i sten.
Hela miljön domineras av de två höga kalkugnarna i backsluttningen.
Strandridaregården med sina karakteristiska korsvirkesgavlar är kanske den mest framträdande byggnaden och
gårdsmiljön i Kyllaj. Den byggdes på 1720-talet av en av Karl XII:s karoliner, Johan Ahlbom tulluppsyningsman eller
strandridare på Kyllaj. Han ägde flera stora egendomar och kalkugnar och Strandridaregården uppfördes som bostad, där
mycket ännu finns bevarat. Strandridarperioden varade en kortare tid och en rättare benämning vore kalkpatrongård.
Benämningen ”Strandridaregården” speglar det tidiga 1900-talets nationalromantiska syn på en ärofylld svensk
militärhistoria. Namnet togs i bruk snarast först när gården blev museum på 1930-talet. Huset har en sexdelad plan
med en bostadsvåning på 5 rum, förstuga och kök jämte primitiv källare och förrådsvind. Väggar och tak är bemålade
och köket med stengolv, slasksten, väggfasta skåp och hyllor ger ett ursprungligt intryck. Till huset hör en liten flygel
med bränneri och drängkammare samt en liten ladugård, kallad tullboden. Gården har tidigare haft flera byggnader,
som nu är borta. Strandridaregården är nu i privat ägo.
Lörges kalkstenshistoria är minst lika gammal. Här skeppades kalk redan på 1600-talet. På Lörgeudd finns en äldre
och en yngre kalkugnsruin, väggarna av två kalklador och två raserade bryggor efter en liten hamn. Den äldsta ugnen är
från 1600-talet. Den andra är en sexkantig ugn från 1800-talets slut. En ring i bergshällen och stenar på sjöbottnen från
f d stenkistor visar var 1600-talsbryggan legat. Kalken bröts i lokala kalkbrott, ett par hundra meter väster om
Lörgeudd. Här ligger också kalkpatrongården Lörge med en disponentbostad och en restaurationsbyggnad, som
uppfördes vid sekelskiftet 1900. Hela miljön vid Lörge med byggnaderna och deras omgivning minner om
kalkstensindustrins storhetstid. Lörge är en av mycket få bevarade bruksmiljöer i ett område där en rad kalkindustrier
med tillhörande hamnanläggningar, kalklador, verkstäder och bostäder tidigare legat som ett pärlband längs den
gotländska kusten.
Lörges manbyggnad, ”disponentbostaden”, är uppförd 1899 och ytterligare ett större bostadshus,
”restaurationsbyggnaden”, tillkom 1907-1908. Det finns även en stall- och avträdesbyggnad som är samtida med
manbyggnaden. Disponentbostaden vid Lörge har en mycket karaktäristisk utformning. Byggnaden är uppförd i
kalksten med huvudbyggnad och bakbygge i en etapp. Fasaden är spritputsad med slätputsade dörr- och
fönsteromfattningar. Dörrar och fönster har välvda överstycken. Byggnaden har 12 rum och kök samt ett flertal hallar,
förråd och toaletter. Framsidan pryds av en balkongförsedd glasveranda. Den ursprungliga verandan har i ett tidigt
stadium ersatts med den nuvarande som är något större. Ett 40-tal meter väster om disponentbostaden ligger ytterligare
ett stort hus, Restaurationsbyggnaden, som uppfördes 1907-08 som arbetarbostad och utspisningsbyggnad.
Restaurationsbyggnaden är till skillnad från de båda andra vid Lörge gård byggd i rödtegel och har en spritputsad fasad.
Huset har en arkitektur som måste ha setts som ett exotiskt inslag på denna del av ön vid början av 1900-talet.
Om man närmar sig restaurationsbyggnaden från sjösidan (sydost), slås man av den väldiga volym som det högt brutna,
pappklädda taket ger byggnaden, men även av den södra gavelns och den östra långsidans asymmetriska
fönstersättning. Huset har 13 rum, några hallar, toaletter samt ett kök. På sjösidan finns en lägre tillbyggnad i trä.

Figur 45. Disponentbostaden på Lörge

Figur 46. Restaurationsbyggnaden på Lörge
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Stenindustrin, som var etablerad vid Lörge redan på 1600-talet, nådde sin höjdpunkt omkring sekelskiftet 1900 och två
decennier framåt. 1940 lades verksamheten på platsen ner.
Från 1940-talet och fram till 1996 fungerade fastigheten som sommarkoloni för estniska barn. Mellan 1944 och 1945
kom 11 000 baltiska flyktingar till Gotland och många av dem blev kvar. För att skapa en möjlighet för barnen att
kunna bevara sin estniska kultur, byggde Estniska hjälpcentralen 4-5 barnkolonier runt om i Sverige, varav Lörge gård
är en. Husen ägdes av Estniska Hjälpcentralen, men marken arrenderades. Under perioden 1949-1996 bedrev Estniska
hjälpcentralen månadslånga sommarkolonier på Lörge gård för tusentals barn med estniskt påbrå. Efter år 1996 var
byggnaderna husen inte i dåligt skick och någon finansieringsplan fanns inte. Byggnaderna och den omgivande tomten
övergick därefter till en privat fastighetsägare.

Historiska skikt

Industrimiljö med betoning på 1700- och 1800-tal, med koppling till hamn och fiske.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
Målet är att vidmakthålla nuvarande situation vad avser bevarandet av kalkugnar och miljön och att den nuvarande
bebyggelsen återspeglar historien på ett belysande sätt. Det innebär:
• Restriktivitet vid nybyggnation. Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och inte i
den öppna terrängen mellan den genom området löpande vägen och havet. Ny bebyggelse bör anpassas till nuvarande
bebyggelse så långt möjligt.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Kalkugnsmiljöerna bevaras och bör röjas och vårdas för att bevaras för framtiden.

Uttolkning av gräns 2015

Avgränsningen följer i huvudsak den tidigare gränsen, med tillägget av området och bebyggelsen vid disponentvillan
vid Lörge, som utgör en väsentlig del av riksintressets historia.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Kyllaj - Lörge [I 11]
Socken: Hellvi
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

73

Figur 47. Förslaget till reviderad avgränsning bygger på markernas fördelning innan skiftena
och med tillägget av Lörge disponentvilla. Röd linje visar föreslagen justering, blå linje nu
gällande avgränsning.
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Nytt föreslaget namn: Lajkarhajd [I 12] (Lärbro sn)
Nuvarande namn: Domarlunden - Pavalds [I 12] (Lärbro sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Tät och varierad fornlämningsmiljö från bronsålder och
järnålder längs förhistorisk farled mellan
Kappelshamnsviken och Vägumeviken samt ur
järnåldersbebyggelsen framvuxna gårdsmiljöer med
bebyggelse från 1700- och 1800-tal.

Tät och varierad fornlämningsmiljö som speglar hur
markanvändning och bebyggelse utvecklats längs en
förhistorisk farled från bronsålder fram till 1800-talet.
Odlingslandskap.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Storröse, skeppssättningar och flera gravfält vid
Domarlunden. Hällristningar vid Hägvide. Storrösen,
järnåldersgravfält och husgrunder invid gårdarna Slängs
och den storbyggda f.d. kalkpatrongården Pavalds.

Omfattande och varierade fornlämningsmiljöer i form av
storröse, skeppssättningar från bronsåldern och flera
gravfält vid Domarlunden och på Lajkarhajd från
järnåldern. Hällristningar vid Hägvide. Rösen,
järnåldersgravfält och husgrunder invid gårdarna Slängs.
Den storbyggda f.d. kalkpatrongården Pavalds från sent
1600-tal. Välbevarade äldre gårdsmiljöer längs den östra
kanten av dalgången från 1700- och 1800-tal.
Fornlämningarnas placering utmed den östra slutningen
av den före detta farleden mellan Kappelhamnsviken och
Vägumeviken. 1600-talets gårdslägen intill järnålderns
bostättningar, i gränsen mellan dalgångens sluttning med
inägor i väster och utmarken på höjden i öster.

Sammanfattande värdetext 1987

Området är ett aktivt jordbrukslandskap med åkrar på sluttningen mot det forna sundet i väster och blandade åkrar
och beteshagar i öster och norr. Bygden är osedvanligt rik på lämningar från brons- och järnåldern. I norr finns
bl a de kända skeppssättningarna i Domarlunden och det stora röset på Lajkarhajd, där också den märkliga
Sangelstainen ligger; ett slipat flyttblock med skålgropar som klingar när man slår på det. Vid Hägvide finns
Gotlands enda hällristningar.
Norr om Slängs finns gravfält med bl a skeppssättningar och rösen.
Norr om Slängs ligger rester efter tre järnåldersgårdar och lämningar efter en förmodad medeltida gård närmare
dagens bebyggelse. Slängs hyser flera byggnader av kulturhistoriskt värde bl a en märklig manbyggnad med
bottenvåning, från 1700-talets mitt och en 100 år yngre övervåning. Vid Pavalds finns en av Gotlands ståtligaste
gårdsanläggningar. Den består av en stor tvåvånings manbyggnad med flerdelad plan och brant tegeltak, Gotlands
största m anbyggnad. Fyra stora flyglar, varav två från 1700-talet med branta1ak. Gårdens U-formade·
ladugårdsbyggnad är från 1800-talet, jämte några mindre uthus. Även på Kajlungs, Skuttlings och Hägvide finns
bebyggelse av kulturhistoriskt värde.
Genom sin rika förekomst på lämningar från brons- och järnåldern och värdefull bebyggelse, ger bygden rika
tillfällen för studier av efterlämnade spår och manifestationer från mänsklig aktivitet under flera tusen år.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Genom Lärbro går en dalgång från söder mot norr. Här var tidigare ett segelbart sund, men det grundades upp under
äldre järnålder. Ifrågavarande område ligger på östra sluttningen av denna dalgång, som nu är åkermark. Östra .
kanten av området, från Pavalds till Kajlungs, höjer sig betydligt över dalen, från ca 10 m ö h i dalbottnen till 30 m
ö h vid Kajlungs. Höjdsträckningen är mestadels tallbevuxen, här och var går berget i dagen och vid Slängs finns
små raukbildningar. Utanför barrskogsranden på kanten av sluttningen finns på sina ställen mindre lövskogsdungar.
Mellan Kajlungs och Hägvide är marken odlad. Norr om Hägvide finns öppen alvarmark.

Figur 48. Lajkarhajd.

Historisk landskapskaraktärisering

Längs med det forna sundet ligger idag många rösen, skeppssättningar och stensättningar, ofta samlade i gravfält.
Inom området finns lämningar främst från bronsålder men också från järnålder. I områdets norra del ligger Lajkarhajd
med ett stort bronsåldersröse, 34 m i diameter och 3,5 m högt. Ett hundratal meter längre söderut ligger Domarlunden
med gravar från yngre bronsålder. Mest iögonfallande är de fem gråstensskeppen liggande sida vid sida och ytterligare
en skeppssättning av kalkstensflis. Här finns också tätt med stensättningar.
Även på södra sidan av vägen ligger flera gravar och gravfält med stensättningar. Här finns också den s k
Sangelstenen - ett stenblock med skålgropar, som vid slag uppger en dov klang.
På Lajkarhajd, söder om gården Hägvide finns Gotlands enda större hällristning, 11,5 x 7 m stor med 30 skepp,10
fotsulor, 4 skepp och minst 200 skålgropar. Hällristningen är idag övertäckt som skydd mot nedbrytning.
Bronsålderslämningarna fortsätter längs med vägen söderut, främst på vägens västra sida. Här finns enstaka rösen och
skärvstenshögar. Här ligger också spår av flera järnåldersbosättningar, husgrunder från äldre järnålder, några
stensättningar liggande enskilt eller hopsamlade i mindre gravfält.
Lajkarhajd är enligt sägnen förknippad med tiden för Gotlands kristnande i början av 1000-talet. Här utkämpades ett
slag mellan nordergutarna och Olaf den heliges folk. Slaget blev blodigt, därav namnet Lajkarhajd (Likheden?). Senare
var här marknadsplats och på 1800-talet exercisplats för Gotlands nationalbeväring.
Området, sett i kartan från ca 1700, utgör ett bra exempel på landskapets arrondering under medeltid. Genom området
löper en dalgång i nordsydlig riktning. Dalgångens östra sida utgörs av omfattande ängsmarker och öster om dessa
gårdarnas åkermarker. Upp mot vägen i öster ligger bebyggelsen, på gränsen mellan inägor i väster och
utmarken/hällmark i öster. På den västra sidan ligger gården Norrby, belägen utanför riksintresset. På den östra sidan av
dalgången finns från söder räknat gårdarna Pavalds, Slängs, Kajlungs, Hägvide och Skuttlings.
Samtliga gårdar är i Revisionsboken 1653 skattegårdar och alla betecknade som 1 hemman. Pavalds är den
jämförelsevis största gården om 12 marckeleij och med 40 tunnland åker och äng till 28 mans slätt, vilket får ses som
tämligen mycket på den tiden. Slängs, Kajlungs och Hägvide är normalstora gårdar med 6-8 marckeleij och en åkeryta
som varierar mellan 20-24 tunnland. De är alla gårdar som brukas av en brukare som ärvt gården efter sina släktingar.
Noterbart är att ingen av gårdarna är delad i parter vid den här tiden
Skuttlings är den gård som avviker något från de övriga. Den räknas visserligen som ett helt hemman, men taxeras som
4 ½ marckeleij och har åker till 12 tunnland och äng till 16 mans slätt. Gården brukas av Lars Olofsson, ”hwilcken för
20 åhr sädan kiöpte gårdhen af capitein Jöns Buge för 60 dr och niuter half förmedlingh på det owissa för ägornes
ringheet”.
Vid upprättandet av skattläggningskartan ca 50 år senare är förändringarna vad gäller åkermarkens omfattning tämligen
begränsade, med undantag av Pavalds som minskat sin åkerareal från 40 tunnland till 25 tunnland. Samtidigt kan man
konstatera att gården numera är delad mellan 3 brukare. Övriga gårdar är ännu brukade av en brukare, bortsett från
Kajlungs som nu har två brukare.
Relationen mellan järnålderns gårdar och gårdarna på 1600-talet visar samma drag som många andra delar på Gotland,
där järnålderns gårdar framför allt återfinns i de lägre liggande delarna av landskapet, inom ängs- och åkermarker från
äldre tid. Gravfälten ligger längre ut, upp mot hällmarkerna och de vägar som löper längs kanterna av dalgången.

Vid

Figur 49. Landskapet ca 1700. Området täcker gårdarna Pavalds, Slängs, Kajlungs, Skuttlings och Hägvide. Bebyggelsen är
som brukligt belägen längs kanten mellan inägorna i väster och utmarken i öster. Nere i inägorna återfinns den äldre
järnålderns gårdar och uppe längs vägarna i öster och norr finns de förhistoriska gravfälten. Röd linje föreslagen justering
av avgränsningen, blå nu gällande.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Västra delen upptas av den dalgång, som går genom Lärbro och tidigare var ett sund. Dalgången utgörs nu till största
del av åkermark. På sluttningarna mot öster finns mindre lövdungar. I områdets östligaste del mellan Pavalds och
Kajlungs går berget på vissa ställen i dagen, här finns gles tallskog. Området mellan Kajlungs och Hägvide är
jordbruksmark. Vid Hägvide och Domarlunden i norr finns betade alvarmarker. Landskapet är öppet utom i den
östligaste kanten.
Vid Pavalds och Slängs kan man följa hur den förhistoriska gården i norr ”vandrat” sydost ut mot vägen. En stensatt
brunn mellan och nuvarande Slängs indikerar den medeltida boplatsen. Dagens Slängs besår av flera parter. Den
norra har en säregen manbyggnad i två våningar liggande i backsluttningen. Bottenvåningen är från 1700-talets mitt.
När övervåningen kom till, 100 år senare, degraderades bottenvåningen till källare och man gjorde en stor trappa direkt
upp till övervåningen på husets framsida. Under 1800-talets andra hälft har byggnaden moderniserats med detaljer
i snickarglädje på bl a gavlarna. Den södra parten har en stor bred parstuga med pulpetfrontespis från ca 1860.

Figur 50. Pavalds gård med sitt karaktäristiska branta tegeltak och de flankerande flygelbyggnaderna.

Pavalds är en av Gotlands ståtligaste gårdsanläggningar och uppfördes av en tidigare ägare till kalkbruket vid Barläst
(riksintresseområde I 9). Inkomsterna från denna verksamhet gav resurser till den storslagna bebyggelse vi kan se
idag. Manbyggnaden är uppförd i fyra etapper. Äldsta delen uppges härstamma från 1600-talets slut och innehöll
troligen en enkelstuga med en extra gavelkammare. På 1700-talets första hälft utökades huset till parstuga och vid
århundradets andra del breddades huset till flerdelad plan, varvid nuvarande branta tak tillkom. På 1800-talet
byggdes en hög salsvåning med bibehållande av de gamla takstolarna. Huset fick den imponerande höjden av 13 m med
en takyta på 400 m2. Till huset hör fyra flyglar av ovanlig storlek. De två som står närmast manbyggnaden är från
1700-talet och har mycket branta tak. Den tredje västra flygeln är från 1800-talets början och mot denna står stapeln
med gårdens vällingklocka. Den fjärde östra flygeln är från 1800- talets sista tredjedel och innehöll Gotlands näst
första mejeri. Den stora ladugården med lada byggd i U-form är från 1800-talet. Pavalds har en mycket välbevarad och
komplett gårdsmiljö.
Kajlungs hyser flera byggnader av kulturhistoriskt värde. Den sydvästra parten har en parstuga från 1800-talets första
hälft och en vinkelbyggd ladugård från århundradets andra hälft.
Hägvide består av tre parter, varav två är sammanslagna. Den ena parten har en tvåvånings parstuga från 1700- och
1800-talen. På de andra parterna står byggnader från 1800-talet.
Skuttlings har manbyggnad, flygel och ladugård från1800-talet med för bygden en representativ utformning.

Historiska skikt

Området karaktäriseras av huvudsakligen två historiska skikt. Ett omfattande fornlämningsmaterial visar på en central
bygd från bronsålder och järnålder, där gravar och gravfält finns längs kanterna och upp på hällmarkerna, och
bebyggelsen nere i dalgången.
Det andra historiska skiktet utgörs av ett välbevarat äldre odlingslandskap med rötter i tiden före skiftena, där många
byggnader ännu minner om äldre byggnadstradition.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
Det innebär att:
• Fortsatt brukande av jorden. Fornlämningsområdena bör betas mer än vad som idag sker och på vissa ställen också
röjas för att hållas tillgängliga.
• De omfattande arkeologiska undersökningar som skett i området är en betydande källa till förmedlingen av historien
som bör tas tillvara.
• Restriktivitet vad gäller nybebyggelse, framförallt i områdets norra och södra delar.
• Ny bebyggelse bör så långt möjligt knytas till existerande gårdar och de vägar som löper i kanten av området.
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till ny avgränsning innebär enbart mindre justeringar av området, byggd på anpassning till den historiska
situationen sedd i det äldre kartmaterialet och fornlämningarnas spridning.
Benämningen föreslås att ändras från Domarlunden - Pavalds till Lajkarhajd. Vid ett bygdemöte i samband med
riksintresseöversynen, påpekade Lärbro hembygdsförening att Lajkarhajd är det vedertagna namnet på området.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Lajkarhajd [I 12]
Socken: Lärbro
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.

Figur 51. Förslaget till reviderad avgränsning bygger på markernas fördelning
innan skiftena. och den förhistoriska situationen speglad i
fornlämningsbeståndet, i form av gravar, gravfält och husgrunder.

Fallet [I 13] (Tingstäde sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Fornlämningsmiljö i karg utmark med lämningar efter en
isolerad äldre järnåldersgård av vetenskapligt intresse.
Gården har troligen haft kontinuitet in i medeltid. Äldre
namn: Alstäde. (Gårdsmiljö).

Fornlämningsmiljö i karg utmark med lämningar efter en
isolerad järnåldersgård som avspeglar en liten bys
utveckling från äldre till yngre järnålder.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Ett tiotal välbevarade husgrunder, stensträngar,
skärvstenshög och gravfält.

Ett tiotal välbevarade husgrunder, stensträngar,
skärvstenshög och gravfält.
Illustrativt exempel på järnålderns människors nyttjande
av ett landskapsrum som sträcker sig från hällmarker i
söder till sanka områden i norr, med öppna betesmarker i
anslutning till bebyggelsen.

Sammanfattande värdetext 1987

En komplett, troligen kontinuerligt bebodd, liten by från äldre järnålder in medeltid med väl avgränsade
inägor, husgrunder, hägnader, åkerterasser och gravar. Ett pedagogiskt och väl sammanhållet, lätt överskådligt
litet område med stora natur- och kulturvärden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området består av olika hällmarkstyper med tunt och ojämnt fördelade jordlager. Gles martallsvegetation präglar
naturen runt omkring liksom våtmarker av olika slag. Området ligger på 45-50 m nivå ö-h.

Historisk landskapskaraktärisering

Sett i det historiska kartmaterialet utgörs hela området av skogsmark. Fallets fornby ligger insprängd i ett vidsträckt
hällmarkslandskap med tunt, ojämnt fördelat jordlager och gles, martallsliknande vegetation, omväxlande med olika
slag av våtmarker. Gården ligger i en något mer
jordrik svacka, där möjligheter för odling
funnits. Norr och söder om området finns
sankmarker. Södra delen av området ligger på
något högre nivå.
Mitt i denna karga miljö ligger, i en svacka,
lämningar efter en liten gårdssamling bestående
av 3 gårdar från äldre järnålder. Här finns 10
husgrunder, (så kallade kämpgravar) varav 6
ligger innanför det troligen ursprungliga tunet,
inhägnat av en präktig stenvast (steninhägnad).
Två av husen har varit vinkelbyggda vilket är en
ovanlig byggnadsform på Gotland vid den här
tiden. Vissa stenformationer, bl a syllstenar för
trähus, kan visa att området bebotts kontinuerligt
in i medeltid.
Figur 52. Området för fallets Fornby är redan i det historiska

I norr och söder var marken sank vilket nyttjades
kartmaterialet skogsmark, utan några synliga spår av senare
till uttag av foder. I väster har man antagligen haft verksamheter i området än själva järnåldersgården. Med röd linje
sina odlingar. I söder ligger byns gravfält med bl a markeras riksintressets nuvarande avgränsning, för att skilja den
från stensträngar, markerade med blå linje.
ett dominerande röse, varifrån en stenvast utgår.
Gården har möjligen fortlevt upp i medeltid, vilket
indikeras av att området i äldre kartor går under namnet Alstäde, ett typiskt gotländskt gårdsnamn.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området runt själva bebyggelsen är betat av får och miljön inom detta område är lättillgängligt och ett pedagogiskt
exempel på en isolerad järnåldersbebyggelse. Området utanför det betade området är tämligen igenväxt och
svårgenomträngligt. Vägen som leder ner till området från stora landsvägen är dålig och ingen skylt finns vid
landsvägen. Vid ingången till det betade området finns ett skyltställ med information om platsen.

Historiska skikt

En komplett landskapsmiljö från järnåldern

Mål för att tillgodose riksintresset
Området bör undantas från bebyggelse, väsentligt är också att pågående skogsbruk inte påverkar miljön genom
ovarsam avverkning, utkörning av virke och markberedning. Detta bör ske på sådant sätt att fornlämningarna och
miljön som helhet inte påverkas eller att anläggningarna skadas.

Väsentligt är ett fortsatt bete, helst med en återkommande slyröjning som komplement. Utan dessa åtgärder kommer
området att växa igen.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till ändrad gräns innebär enbart mindre justeringar för att bättre anpassa gränsen till landskapets struktur.

Figur 53. Landskapet runt gårdsmiljön är öppet och betat. Bilden ovan
visar en av husgrunderna inom boplatsområdet. Till höger en av
stensträngarna i området. Denna leder fram till en större grav på
gravfältet.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Fallet [I 13]
Socken: Tingstäde
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Carlsson, D. 1979. Kulturlandskapets utveckling på Gotland.

Figur 54. Den röda markeringen visar på den föreslagna revideringen av avgränsningen av riksintresset, som avviker
marginellt från den nu rådande, som i bilden är markerad med blå linje. Förslaget till justering bygger på tanken om en
tydligare avgränsning baserad på förekommande fornlämningars rumsliga utbredning.

Hall [I 14] (Halls sn)

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kustanknutet odlingslandskap med förhistorisk
bruknings- och bosättningskontinuitet där landskap och
bebyggelse huvudsakligen präglas av 1800-talets
småskaliga markanvändning. Ovanligt enhetlig och
välbevarad bebyggelse från samma sekel.
(Fornlämningsmiljö).

Kustanknutet odlingslandskap med förhistoriska
boplatser, gårdsbebyggelse, fiskeläge och vägnät som
sammantaget återspeglar hur markanvändning och
bebyggelse utvecklats i det kustnära och småskaliga
landskapet på Gotland från stenålder till 1800-talet.
Fornlämningsmiljö, vägmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fornlämningsmiljöer med stenåldersboplatser, rösen,
gravfält, husgrunder, stensträngar, fornborg och sojden
(tjärdalar). Bebyggelse i sten med för bygden bibehållen
tradition.

Fornlämningsmiljöer med stenåldersboplatser, rösen,
gravfält, husgrunder, stensträngar, fornborg, sojden
(tjärdalar) samt vägmiljö från bronsålder. Bebyggelse i
sten från 1700- och 1800-tal med för bygden i hög grad
bibehållen äldre byggnadstradition. Välbevarat fiskeläge
med kapell från 1600-tal.

I området ingår även: Hallshuks fiskeläge med kapell
från 1600-talet.

Sammanfattande värdetext 1987

Hall har påverkats betydligt mindre av moderna tider än Gotland i övrigt. I den rika kulturbygden omväxlar
odlingsbygd och skog på ett tilltalande sätt. På stranden med klappersten och strandvallar står vid Norsstadar en
ålderdomlig bod med båthus. Gårdarna Nors, Västerbys och Hägvards ligger på en markerad åssträckning, på vilken
vägen söderut mot Häftings går. Härifrån har man en intagande utsikt över den svagt böljande odlingsbygden i väster.
Öster om åsen utbreder sig ett flackt parti med gles barrskog som successivt övergåri lövskog och ängesmark vid
kyrkan.Söder om kyrkan ligger Gannarve med ett flertal gårdsparter. öster om vägen ligger hed marksskog. I dess
södra del finns en järnåldersgårdvoch 2 gravfält. Väster om vägen ligger odlingsbygden. Här låg Gannarve från
sannolikt bronsåldern till medeltid, då den flyttade upp till sitt nuvarande läge.
Vid Norrbys finns en stenåldersboplats i anslutning till Litorinavallen. Gårdsbebyggelsen är mycket enhetlig, nästan
alla manbyggnader är parstugor i sten från 1800-talets mitt med pulpetfrontespiser. Alla gårdar har bebyggelse av
stort kulturhistoriskt värde, liksom byggnaderna kring kyrkan.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

En mäktig klint löper från Hallshuk söderut, stupande brant mot stenstranden. Vegetationen på klinten är hedartad,
beväxt med buskar och mattor av timjan och gulmåra mellan kala hällar. Längre in mot land finns hällmarksområden
med småväxta tallar. Längre in tätnar skogen. Här och var går klinten i dagen. Mellan Harudden och Hasselriv är
stranden sank och kärrartad.
Längs kusten finns ett välutvecklat strandvallssystem
med mindre klapperstensfält. Innanför detta är en bård
av hedmarkstallskog med intressant flora, vilken även
sträcker sig mot nordväst längs Norsklintens söderkant
till Västerbys. Sydväst om Nors och Hägvards
utbreder sig ett odlingslandskap av åkrar som böljar
nedåt havet, över vilket man har en betagande ut sikt
från åsen med vägen sydost därom.
Mellan Hägvards och Hall kyrka utbreder sig ett flackt
parti, med i nordväst grundare mylla och mestadels
gles barrskog och i sydost djupare jord som till stor del
är bevuxen med tät lövskog och ängesmark. Kyrkan
och bygden norr och söder därom ligger på en svag
grusås.
Norr om kyrkan ligger ett hävdat änge. Väster om
Gannarve utbreder sig lägre liggande beteshagar med
lövskogslundar och insprängda åkrar. Öster om vägen
utbreder sig mestadels tallhedskogar med många
myrar och vätar. I söder finns mindre åkrar med någon
lövmark.

Historisk landskapskaraktärisering

Den förhistoriska situationen i socknen speglas av en
handfull järnåldersgårdar med tillhörande hägnader
och spridda gravar och gravfält, framför allt vid
Norrbys och Gannarve. Den senare gården kan följas
från den äldre järnåldern via vikingatid och tidig
medeltid till dess nuvarande läge öster om landsvägen.
En vetenskapligt och pedagogiskt viktig vägmiljö
leder från västra delen av Hall socken ner till gårdarna
Stora och Lilla Häftings i Hangvar socken. Som på ett
pärlband längs den gamla vägen finns här ett stort
antal ensamliggande gravar eller mindre grupper av
gravar, visande på vägens höga ålder och dess
betydelse för människorna. Här finns även senare
tiders attribut som en kalkugn.
Hall socken bestod under 1600-talet av
7 gårdar, varav 6 återfinns inom
riksintresset. Längst i söder ligger gården Gannarve,
tämligen avskilt från övriga gårdar.

Figur 56. Vägen genom skogsmarken mellan Hall och
Häftingsgårdarna i Hangvar är kantad av lämningar från
bronsålder till våra dagar, vilka visar på betydelsen av
vägen, både som färdväg och som markering av ägandet.

I öster finns Norrby och centralt i socken ligger en
gårdsgrupp om fyra gårdar; Nors, Medebys, Västerbys
och Hägvards. Situationen under medeltid torde ha
varit relativt lika den på 1600-talet. Spåren efter medeltidens ödegårdar är tämligen få. Uppgifter finns om
en gård som kan ha hetat Jänne. En gravhäll från 1300-1400-tal i Hall kyrka nämner en person vid Iuans
och beteckningen Jänns klint finns ännu bevarat öster om Norrbys. Väster om kyrkan kan ytterligare en

Figur 55. Landskapet vid Hall år 1696. Bebyggelsen utgörs av två ensamliggande gårdar; Gannarve i söder och Norrbys
i nordöst. I nordväst bildar fyra gårdar en mer eller mindre sammanhängande bygd, bestående av Medebys, Hägvards,
Västerbys och Nors. Längst upp i norr finns fiskeläget Hallshuk, med rötter åtminstone i medeltid. Centralt i socknen
ligger den medeltida kyrkan. I sydväst finns en förhistorisk väg ner till Häftingsgårdarna i Hangvar, kantad av gravar.
Röd linje föreslagen justering av riksintresseavgränsningen. Blå linje nuvarande avgränsning.

ödegård från medeltid ha funnits. Här finns ett område som går under beteckningen Husåker/Husenge i
skattläggningskartan från omkring 1700.
I Revisionsboken 1653 betecknas gårdarna Gannarve, Hägvards, Medebys och Norrbys som hela hemman
och Västös och Västerbys som halva hemman och Nors som ett kvarts hemman, vilket gör den till den
minsta gården i socknen. Den största gården är Medebys om 13 marckeleij och som har 24 tunnland åker.
Den brukas av två brukare, vilka har ärvt sina delar av sina föräldrar. Gården brann ner av vådeld 1651
vilket innebar att man fick frihet från skatt under tre år. Även Norrby brukas av två brukare. I övrigt är
det en brukare på övriga gårdar, förutom den lilla gården Nors, som brukas av två ägare, varav en är ägare
till Västös gård och den andra troligen boende i Visby.
Intressant i sammanhanget är att alla gårdarna är skattegårdar. Här finns inga kronogårdar, vilket kan
sättas i relation till situationen på Sudret, där ca 30 % var kronogårdar när Revisionsboken upprättades
1653. Tyngdpunkten i tingets ekonomi ligger, enligt Revisionsboken, i försäljning av produkter från
skogen och för de gårdar som ligger nära kusten av fiske.
Hall socken uppvisar en ovanligt enhetlig bebyggelse. Gårdarnas bostadshus och ladugårdar är byggda inom en
relativt begränsad tid och få nytillskott har tillkommit under de senaste 100 åren. Socknen är skogrik och man
byggde länge i bul- och knutteknik. På Bungemuseet finns ett knuttimrat gavelfarstuhus med flackt takfall av
mycket hög ålder, som kommer från Hall. Knuttimrade hus trängdes successivt ut av bulhusen när sågarna kom
igång på allvar under 1700-talet. På Hall kan man ännu finna någon rest av knuttimrade byggnader, t.ex. en mindre
ladugård vid Hallshuk. Bultekniken var produktiv nästan hela 1800-talet igenom. Flera bulbyggnader finns kvar i
socknen. Det förefaller som om stenhusbyggandet i socknen slog igenom först en bit in på 1800- talet. Under en
kort period före och kring mitten av 1800-talet uppfördes de flesta av Halls manbyggnader, någon är äldre. Det är
parstugor med likartad utformning, ca 7 m breda och 15 m långa, något högre långväggar än genomsnittet och
symmetriskt placerade fönster. Nästan alla hus har pulpetfrontespisar.
Ladugårdarna byggdes senare i sten, efter det att spåntaken konkurrerat ut agtaken från 1870-talet och framåt. Man
byggde stenladugårdar under en intensiv period i slutet av 1800-talet, men samtidigt även en del bulladugårdar med
snarlik form och storlek som motsvarigheterna i sten. Alla funktioner samlades i en enda länga med ett vinkelställt

Figur 57. Huvudbyggnaden vid norra parten på Gannarve i Hall är skyddad som byggnadsminne och en utmärkt representant för
nordgotländsk byggnadsstil. Foto Riksantikvarieämbetet.

tröskhus, vars tak vilade på fyra stycken trekantpelare. Man följde den nordgotländska traditionen med symmetri
gällande dörr- och fönsterplacering, ofta välvda fönster och foderloften upptar ungefär 1/3 av vägghöjden.
Gården Gannarve söder om kyrkan är en del av en förtätad bebyggelsemiljö bestående av fyra bevarade gårdsparter,
var och en med ett likartat bebyggelsemönster.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

På en svag åssträckning går vägen förbi Gannarve till kyrkan. I väster ligger odlingsbygden med åkrar och
hagar, här finns också många lövskogslundar. Öster om vägen utbreder sig tallhedsskogar med många myrar
och vätar. I södra delen finns ett mindre område med åkrar. Norr och väster om kyrkan finns tämligen stora
änges- och lövskogmarker, som successivt övergår i mager barrskog mot nordväst fram till vägen på åsen från
Hägvards till Häftings. Området mellan denna väg och Hall kyrka är flackt.
Från Hägvards har man en betagande utsikt över den svagt böljande odlingsbygden mot havet. Gårdarna Hägvards,
Västerbys och Nors ligger på en grusås som sluttar mot Norsklint i norr. Från denna och ner till stranden sträcker
sig ett område av hedmarkstallskog.Stranden har ett välutvecklat strand vallssystem med mindre klapperstensfält.
Parterna är typiska för Halls stenbyggartradition med symmetriska parstugor med tegeltak och pulpetfrontespiser, en
eller två brygghusflyglar och tidigare spåntäckta ladugårdar med tröskhus. Gannarve är en typisk nordgotländsk gård
och byggnaderna är utmärkta representanter för nordgotländsk byggnadsstil. Manbyggnaderna dessutom representativa
för socknens speciella stil, varav den norra mycket oförändrade hyser särskild skönhet. En av parterna, Gannarve 2:3, är
skyddad som byggnadsminne och innehåller totalt nio byggnader.
Söder om kyrkan ligger sockenstugan, en enkelstuga från 1700-talet med tegeltak. På östra sidan av vägen står före
detta skolan, en välbevarad byggnad från 1800-talets andra hälft och tillbyggd 1934. Skolhuset är nu bygdegård och
samlingslokal. Väster om kyrkan ligger ett båtsmanstorp från 1700-talet och norr om en liten parstuga och ladugård
från 1800-talet i bulteknik.
Gården Hägvards består av 3 parter, numera sammanslagna. Alla har sockentypiska parstugor, varav den nordligaste
kan vara äldre än de övriga två, som båda har köksbakbyggen. Den sydligaste parten har en bulladugård med lada
och tröskhus och ett bulmagasin. Västerbys har en något förändrad parstuga med köksbakbygge. Nors har två parter
med något bredare parstugor än socknen i övrigt. Södra parten
har en flygel i bulteknik, liksom en bulladugård med tröskhus.
Norra parten har en ladugård med portlider. På stranden vid
Grönbjärs står ett inpanelat bulhus från ca 1800.
Medebys hyser 2 parstugor varav den södra, något större med
pulpetfrontespiser uppvisar socknens tidstypiska stildrag. Även
på Norrbys finns en parstuga med pulpetfrontespiser, men huset
är troligen äldre än de övriga. Söder om Norrbys ligger en
mindre gård med en inpanelad bulparstuga med köksbakbygge,
samt ett brygghus i sten i enkelstugeform.
Vid Hallshuk har fiskarbebyggelsen, ofta kompletterad med
mindre jordbruk, varierad och något förändrad bebyggelse från
1700-1900-talen.

Figur 59. Hallshuk fiskeläge

Figur 58: Hall f d skola

Vid Norsstadar står en ålderdomlig strandbod i bulteknik med båthus, en sällsynthet på Gotland. Inom området
finns ett flertal kalkugnar och sojden (tjärdalar).

Historiska skikt

Bygdens fornlämningsbestånd pekar på ett kontinuerligt boende i området alltsedan stenålder.
Tvåhundra meter norr om den nuvarande gården vid Norrbys finns en senneolitisk jägar- och samlarboplats i
anslutning till Litorinagränsen, där ett stort fynd av grönstensyxor gjorts. Brons- och järnålderslämningar finns vid
Gannarve, ca 500 m väster om dagens gård. Här finns rösen, en skeppssättning, stensättningar, boplatslämningar,
hägnadsrester och vägar. I områdets periferi i sydväst och i öster finns mindre gravfält samt några husgrunder från
järnåldern. Ö ster om Gannarve ligger en fornborg, den s k Hednakyrkogården.
1983 blev Gannarve den första vikingatida silverdepå som vetenskapligt undersökts. Gårdens bebyggelsehistoria kan
följas från 200-talet e Kr till 1100-talet, då gården flyttades till sitt nuvarande läge. Fynd tyder på även äldre
bosättning. Järnåldersgården Gannarve var en traditionell bondgård med kreatursskötsel. Fynd, som bl a fyra
silverdepåer, vittnar om långväga kontakter och hög standard.
Två ödegårdar från medeltid- nyare tid är kända inom området, vid kyrkan i områdets mellersta del och vid
Jännklinten längre norrut. Tidiga medeltida bebyggelselämningar finns också vid gamla Gannarve. Kyrkan,
kyrkogårdsmur och stigluckor härstammar från 1200-talets mitt.
Kapellet vid Hallshuks fiskeläge tillkom på 1600-talet.

Mål för att tillgodose riksintresset
Ett centralt mål är att bevara karaktären av ett ålderdomligt och illustrativt kulturlandskap och jordbruksbygd med
tydliga spår av 1800-tal och 1900-tal och som är visuellt väl tillgängligt och med tydlig koppling till en förhistorisk
situation. Det innebär att:
• Fortsatt traditionellt brukande av jord och skog bör ske.
• Fortsatt och helst utökat bete av hag- och skogsmark.
• Restriktivitet vad gäller nybebyggelse, även söder om kyrkan, täktverksamhet och intensivt skogsbruk.
Tillkommande bebyggelse bör inordnas i rådande bebyggelsebild, så tillvida att ny bebyggelse bör anläggas i
anslutning till befintlig och inte spridas ut. Den bör anpassas i stil och form till rådande förhållanden och idag
bebyggelsefria områden bör förbli tomma.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas
kulturhistoriska värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.
• Särskild vikt bör läggas vid att vårda vägen mellan Hall och Häftings i Hangvar och att undvika körskador etc
i samband med skogsbruk.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till reviderad avgränsning följer i huvudsak gränsen mellan inägor och utmark, så som den kommer till uttryck
i kartmaterialet från slutet av 1600-talet. Det landskap som präglade bygden vid den här tiden överensstämmer i hög
grad med det idag nyttjade landskapet och det visuellt tillgängliga landskapet.
Som en utvidgning av riksintresset föreslås här vägsträckningen längs den förhistoriska väg som leder från centrala Hall
ner till Häftingsgårdarna i Hangvar socken. Denna kommunikationsled, med den direkta kopplingen till lämningar från
bronsålder till våra dagar, saknar motstycke på Gotland och är ett pedagogiskt illustrativt exempel på såväl vägnätets
höga ålder som transportled, som dess funktion av markering av ägor under förhistorisk tid.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Hall [I 14]
Socken: Hall
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus.

Figur 60. Röd linje utgör förslaget till reviderad avgränsning. Som ett nytt riksintresse, eller som en
utvidgning av det befintliga, föreslås ett tillägg av den förhistoriska väg som löper från Hall till Häftings.
Gällande avgränsning markerad med blå linje.

Häftings [I 15] (Hangvars sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Isolerat och småskaligt odlingslandskap med
fornlämningsmiljöer från brons- och järnålder.

Isolerat och småskaligt odlingslandskap med
fornlämningsmiljöer från brons- och järnålder och
gårdsbebyggelse från 1800- och 1900-talen. Miljön
återspeglar den gotländska ensamgården och dess
utveckling från bronsålder till 1900-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Stora gravfält och boplatslämningar, sliprännor,
kavelvarp (offerkast). Välbevarad bebyggelse i sten från
1800- och 1900-talen. Kalkugnar och sojden (tjärdalar).

Förhistorisk bebyggelsemiljö från brons- och järnålder
med hägnader, gravfält och fossil åkermark i norra delen,
som ett tydligt och väl avläsbart ursprung för dagens
gårdsbebyggelse. Fördelningen av gårdens ängs- och
åkermarker, där huvuddelen sedan medeltid ligger i norra
delen. Välbevarad gårdsbebyggelse från 1800- och 1900talen i form av Lilla och Stora Häftings, samt rester av
äldre bebyggelse tillhörande den historiska gården
Häftings.

Stora gravfält och boplatslämningar, sliprännor,
kavelvarp (offerkast). Välbevarad bebyggelse i sten från
1800- och 1900-talen. Kalkugnar och sojden (tjärdalar).

Den avskilda placeringen från övrig bebyggelse i
Hangvar socken. Placeringen av den förhistoriska
bebyggelsen och dagens bebyggelse i gränsen mellan
inägor och utmark.

Sammanfattande värdetext 1987

Häftingsbygden är en liten odlingsbygd omgivet av stora hedskogsmarker av högsta naturvärde, det mesta är
naturreservat.
Rika lämningar efter brons- och järnålderns bebyggelse finns i områdets norra delar. Idet svagt kuperade
landskapet kan man bland dagens åkrar finna fornåkrar, och i beteshagar och lövskogslundar se
hägnadsrester, skärvstenshögar, malstenar m m och i nordost finns
två stora gravfält.
Bosättningen övergavs troligen på medeltiden och koncentrerades till områdets södra del.Här finns endast mindre
spår från järnåldern med två små gravfält i väster. Dagens bebyggelse är till största del från 1800-talet och av
högt kulturhistoriskt värde.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Häftingsbygden utgör en svag dalsänka med odlingsbar jord, omgiven av omfattande hedmarksskogar med bitvis stora
hällmarker med insprängda myrar och vätar. Hela bygden sluttar svagt åt söder. I områdets södra och västra kanter är
mestadels gles barrskog med hällmarker och några spridda mindre åkrar, den nordvästra delen har tätare barrskog på
grusbädd. I den nordöstra delen växlar hällmark, åker och lövskogslundar kraftigt. Den norra delen består av åkrar,
beteshagar och lövskogslundar i ett svagt kuperat landskap. Områdets södra centrala halva består av åker och betesmark.

Historisk landskapskaraktärisering

Lilla och Stora Häftings ligger helt avskilt från övrig bebyggelse i Hangvar socken, i den nordvästra delen av socknen,
med ägor som når upp till gränsen till Hall i norr och ut till haver i väster. Båda gårdarna är tämligen små skattemässigt
när vi möter dem i jordeboken från 1653. Båda är beräknade till 1/2 hemman om 5 marckeleij vardera och har märkligt
nog exakt lika stora inägor i form av 12 tunnland åker och äng till 12 mans slätt. De två parterna brukas av Joen Persson
och Thomas Persson, troligen bröder.
Vid kartläggningen 1696 har åkermarken i ringa grad förändrats. Lilla Häftings har då fortfarande 12 tunnland åker,
medan stora Häftings har en något mindre åker, uppgående till 11 tunnland.
Det anmärkningsvärda med gårdarna och deras produktionsmark är att den så markant är uppdelad på två separata
områden, belägna ca 1,5 km från varandra, där bebyggelsen återfinns i direkt anslutning till det södra inägoområdet. I
norr i anslutning till en mindre bäck, ligger gårdarnas huvudsakliga åkermark, medan endast mindre åkerytor återfinns i
det södra inägoområdet.
Man kan även notera att det i anslutning till det norra området finns två större gravfält och ett mindre.
Fornlämningsbilden pekar tämligen entydigt på att gården ursprungligen har legat i norr, i anslutning till det norra
inägoområdet och att den vid något tillfälle har förflyttats till det södra inägoområdet. När detta ha skett är oklart, men
med tanke på att man ännu inte tagit upp särskilt mycket ny åker i söder enligt skattläggningskartan, har bebyggelsen
troligen flyttats under loppet av medeltiden. Några husgrunder från den äldre järnåldern är inte kända inom området,
men förekomsten av så pass stora gravfält, rösen och även skeppssättningar, indikerar att det här har funnits en
bebyggelse sedan bronsåldern.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet idag karaktäriseras av att större delen av den forna ängsmarken har lagts om till åker, där bebyggelsen ännu
ligger kvar i de lägen den hade efter laga skiftet på 1800-talet. Området i norr är i hög grad intakt från äldre tid.
Landskapet är öppet och överskådligt, även om en viss igenväxning har skett under senare tid. Idag är bebyggelsen
således koncentrerad till odlingsbygdens södra kant, sånär som på en part, vilken flyttades till sitt nuvarande läge i
områdets mellersta del på 1950-talet.
Den östra parten på Häftings har en stor manbyggnad på hög stenfot från 1860-talet. Uthusbyggnaderna är från olika
tidsåldrar och delvis förändrade. Mellersta parten har relativt välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Manbyggnaden
är en parstuga från 1840-talet med stenfot och brutet tegeltak. De två flyglarna är äldre. Framför manbyggnaden
ligger ladugården med portlider och tröskhus. Även den har två flygelbyggnader. I norr står en större gårdssmedja från
1800-talet. Västra parten är rekonstruerad i sin helhet efter en brand i början på 1950-talet. Manbyggnad och flygel är
återuppförda som kopior av de ursprungliga husen. Byggnaderna är stora, manbyggnaden är i två höga våningar med
brant tak. Man har uppfört husen med traditionella metoder, vilket innebär att man kallmurat kalkstenen, putsat med
kalkbruk och tjärat med dalbränd lokal tjära.
Även Häftings övriga bebyggelse har kulturhistoriskt intresse, bl a finns en knuttimrad bod med flackt tak bland
den sydligaste bebyggelsen. I väster finns några husruiner från 1700- och 1800-talen. Runt hela området finns flera
kalkugnar och tjärdalar, vilka används för husbehovsbränning.
Häftings är en intressant och lättillgänglig kulturmiljö i en avlägsen skogsbygd med stora naturvärden.

Figur 62. Häftings västra part med sin tvåvåningsparstuga som är rekonstruerad i sin helhet.

Figur 61. Landskapet vid Häftingsgårdarna i Hangvar socken år 1696. Inägorna är tydligt uppdelade på två områden,
belägna inom en flack dalgång, ca 1 km mellan varandra. Röd linje markerar förslag till justering utifrån landskapet 1700.
Blå linje nu gällande avgränsning.

Figur 62. Häftings västra part med sin tvåvåningsparstuga som är rekonstruerad i sin helhet.

Historiska skikt

Häftingsbygden är en koncentrerad odlingsbygd omgiven av omfattande hedskogsmarker med höga naturvärden, där
den huvudsakliga delen utgörs av naturreservat.
Den förhistoriska tiden karaktäriseras av rika lämningar från brons- och järnålderns bebyggelse, som finns i områdets
norra delar. I det svagt kuperade landskapet kan man bland dagens åkrar finna fornåkrar, och i beteshagar och
lövskogslundar se hägnadsrester, skärvstenshögar, malstenar mm. I nordost finns även två stora gravfält kopplade till
den förhistoriska bosättningsmiljö som finns här.
Bosättningen flyttades troligen på medeltiden från ett nordligt läge till områdets södra del. Här finns endast mindre
spår från järnåldern med två små gravfält i väster. Landskapet karaktäriseras här av bebyggelse och landskap
kopplade till tiden efter laga skiftet, det vill säga slutet av 1800-talet. Dagens bebyggelse är till största del från
1800-talet.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Målet är att den tydliga ålderdomliga prägel som finns i landskapet, parat med den välbevarade fornlämningsmiljön i
norra delen av riksintresset, skall fortsättningsvis utgöra en upplevelsebar historisk miljö. Väsentligt är att bevara och
helst förstärka upplevelsen av den historiska kontinuiteten mellan fornlämningsmiljön i norr och de historiska gårdarna
Lilla och Stora Häftings i söder. Detta innebär;
• Fortsatt traditionellt brukande av jord och skog samt helst utökat bete och öppethållande av landskapet, framför allt i
norra delen med de talrika fornlämningarna.
• Ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön. Eventuellt ny bebyggelse bör
knytas rumsligt till befintlig bebyggelse och anpassas till denna vad gäller form, storlek och placering.
Bebyggelsefria områden bör fortsättningsvis vara fria från bebyggelse.
• Förändring av landskapet genom mer omfattande exploatering, byggande av anläggningar och intensivt jordbruk
m m bör så långt möjligt undvikas, för att inte negativt påverka miljön.

• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Avgränsningen följer i huvudsak gränsen mellan inägor och utmark, så som den kommer till uttryck i kartmaterialet
från slutet av 1600-talet. Det innebär att utmarken (skog) föreslås att tas bort ur riksintresset. Övergången mellan den
äldre inägomarken och utmarken är tämligen konstant över tid och längs kanterna finns äldre vägar, som avgränsar
inägolandskapet på ett tydligt sätt.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Häftings [I 15]
Socken: Hangvar
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
8. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern

I 15. Häftings

Figur 63. Förslaget till reviderad avgränsning bygger på markernas fördelning innan skiftena, parat med utbredning av
fornlämningar och de äldre vägarnas sträckning genom området. Röd linje förslag till justerad avgränsning, blå linje nuvarande
avgränsning.

Sigsarve-Suderbys [I 16] (Hangvars sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Gårdsmiljö med ovanligt välbevarade gårdsparter intill
varandra utgörande goda exempel på nordgutnisk
byggnadstradition med förhistorisk bosättnings- och
brukningskontinuitet.

Ensamgård i tre parter med gårdsbebyggelse och
fornlämningar i form av förhistoriska bosättningar som
tillsammans speglar hur markanvändning och bebyggelse
utvecklats på norra Gotland från järnålder till 1800-tal.
Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fornlämningsmiljö med storröse, gravar och gravfält,
husgrund, stensträngar och sliprännor. Manbyggnader
och uthusbyggnader i sten och bulteknik från 1700- och
tidigt 1800-tal med alla uthusbyggnader i behåll.
Småskaligt betes- och åkerlandskap.

Husgrunder, hägnader, gravar från den äldre järnåldern.
Manbyggnader och uthus i sten och bulhusteknik från
1700- och 1800-talet. Småskaligt betes- och åkerlandskap
med vida utblickar.
Bebyggelsens och vägarnas läge och placering mitt i
mellan inägorna i öster och utmarken i väster.

Sammanfattande värdetext 1987:
Bygden har varit kontinuerligt brukad sedan bronsåldern. Rösen och malstenar finns från denna äldsta tid, mindre
gravfält och spridda gravar, husgrunder, hägnadsrester m m från järnåldern.
Sigsarve består av två parter med bebyggelse i sten och bulteknik från 1700- och 1800-talen av högt kulturhistoriskt
värde, den norra parten är byggnadsminne. Varje part har ca tio byggnader, vilka är utmärkta representanter för
nordgutnisk byggnadstradition.
Hela detta ålderdomliga odlingslandskap med sin intressanta gårdsbebyggelse lämpar sig ovanligt väl till studier av
nordgutnisk byggnadstradition.

Figur 64. Sigsarvebygden, med sitt från 1600-tal väl avgränsat kulturlandskap med gårdarna belägna i gränsen mellan
inägor och utmark och med tydliga spår av kontinuitet i landskap och gårdar i form av järnålderns husgrunder inom den
forna åkermarken. Förslaget till justeringar av riksintressets avgränsning innebär en koppling till gårdarnas inägor och
järnåldersbebyggelsens utbredning med hus och gravfält. Blå linje gällande avgränsning, röd bygd på landskapets
karaktär 1700.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Landskapet karaktäriseras av en tydlig gräns mellan hällmarker i västra delen, beväxt med gles skog på tunna jordar,
och ett mer låglänt åker- och ängslandskap i öster. I övergångszonen till den bördigare jorden i östra delen löper en väg,
längs vilken bebyggelsen är lokaliserad. Längst i sydöst övergår odlingslandskapet i en numera utdikad myr.

Historisk landskapskaraktärisering

Hangvar socken, utom Elinghem före detta socken, utgörs av 20 gårdar, fördelade på flera skilda grupperingar. Inom
riksintresset Sigsarve-Suderbys finns gårdarna Sigsarve, Suderbys och Tibble, belägna i ett väl sammanhållet område i
den sydvästra delen av socknen, tämligen avskiljt från resten av bebyggelsen i Hangvar. De är alla, liksom övriga gårdar
i socknen, skattegårdar, och bebos av vardera en brukare i samband med upprättandet av jordeboken 1653. De är alla
tämligen ordinära, på gränsen till små, gårdar, där Sigsarve räknas som ett 3/4 hemman om 7 marckeleij och Tibble och
Suderbys som ett ½ hemman, där Tibble betecknas som 6 marckeleij och Suderbys som 5 marckeleij. De är samtliga
med andra ord tämligen ordinära gårdar vilka brukar mellan 10 och 14 tunnland åker.
Bebyggelsen till gårdarna ligger i direkt anslutning till en väg som löper i gränszonen mellan skogs- och hällmarker i
väster och ängs- och åkermarker i öster. I åkermarken, liksom i ängsmarken, finns spår i kartorna eller av konkreta
lämningar i landskapet av flera järnåldersgårdar (kämpgravar), vilket visar på den historiska kontinuiteten i landskapet,
där i stort sett samma marker nyttjats under 2000 år, men där bebyggelsen flyttats ut från ett mer centralt läge i inägorna
ut mot kanten av hällmarken, helt i linje med den generella tendens som finns i det gotländska landskapet. Denna
flyttning av bebyggelsen sker troligen i övergången mellan vikingatid och medeltid, omkring ca år 1000.
Öster om ängsmarkerna till gårdarna finns tre gravfält som säkerligen skall kopplas till den förhistoriska bebyggelsen i
området i form av ett flertal husgrunder från den äldre järnåldern, belägna i den tidigare åkermarken.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Sigsarvebygden består av ett flackt småskaligt jordbrukslandskap av ålderdomlig karaktär med små åkrar,
beteshagar och lövskogslundar omgivna av stora barrskogsmarker i norr, väster och söder. Från landsvägen är
landskapet österut tämligen öppet, visuellt tillgängligt och väl sammanhållet genom skogsmarker i väster, norr och
söder. Bebyggelsen domineras av två typiska nordgutniska gårdar; Sigsarve och Suderbys.
Sigsarve består av två parter med bebyggelse i sten och bulteknik från 1700- och 1800-talen av högt kulturhistoriskt
värde, där båda parterna är skyddade som byggnadsminnen. Varje part har ca tio byggnader, vilka är utmärkta
representanter för nordgutnisk byggnadstradition. Båda gårdsparterna har vardera en flygel, som ger ett medeltida
intryck. Flyglarna är korta och höga. Huggna stentrappor leder ner till en källarvåning respektive upp till en
bostadsvåning. Källarvåningarna har vardera två rum som troligen haft eldstäder. Golven är flistäckta och taken mellan
våningarna består av huggna stockar som ligger tätt samman och täcker hela ytan. Bostadsvåningen består av två rum
bakom en liten farstu. Båda husen har åtminstone under senare tid haft tegeltak.
Norra parten på Sigsarve (Hangvar, Sigsarve 1:10) hyser en lång parstuga från slutet av 1700-talet, tillhörande den

Figur 65: Norra parten vid Sigsarve i Hangvar är skyddad som byggnadsminne.

ovanliga parstugetyp som har extra kökskammare bakom den breda farstun. Huset moderniserades vid 1800-talets
mitt med större fönster och ytterdörr, samt överkalkning av den rosa putsen. Förutom tidigare nämnd flygel finns i
norr ytterligare en brygghusflygel bestående av ett enda stort flistäckt rum med stor bakugn som sticker ut genom
bakväggen.
Norr om brygghusflygeln står en bodlänga under faltak från 1700- och 1800-talen. Den innehåller smedja, snickarbod,
grishus och hemligt hus. Bredvid bodlängan står ett tvåvånings magasin i resvirke med liggande panel, byggd vid
sekelskiftet 1900. Intill magasinet finns en sammanbyggd vagnbod och lammhus under spåntak från 1800-talets
senare del. Vagnboden är byggd i bulteknik och har fyra portar. Lammhuset är i sten med låg nedervåning och
ovanliggande foderloft.
Parallellt med manbyggningen ligger ladugårdslängan i sten under spåntak, troligen byggd 1878 i en karaktäristisk

Figur 66: Södra partens ladugård och vagnslider ingår i byggnadsminnesskyddet.

nordgutnisk stil. Den innehåller stall och lada med dubbla ladportar, oxhus och kohus. Bakom laddelen står ett
tröskhus som en tillbyggnad. Till gården hör dessutom ett par bodar.
Södra parten (Hangvar, Sigsarve 1:7) har en tvåvånings manbyggning med nedervåning från tidigt 1600-tal och
övervåning från 1700-tal. Det stora huset har gul spritputs och tegeltak. Förutom den tidigare nämnda flygeln står i
söder en stor brygghusflygel från 1800-talet innehållande flera rum. Brygghusdelen har såväl invändig bakugn som
invändig brunn. Som ett bakbygge står en smedja i bulteknik.
Framför manbyggningen ligger en stor U-formad ladugård i både sten- och bulkonstruktion under spåntak. Intill
ladugårdens vagnhusdel står ett tvåvånings bulmagasin med spåntak. Till parten hör ytterligare bodar.

Suderbys har bl a en stor rosaputsad manbyggnad med sadeltaksfrontespis från tidigt 1800-tal. Huset har flerdelad plan
och välbevarad interiör. Invid manbyggningen står en stor brygghusflygel med drängkammare. Intill finns en 1700-tals
smedja med faltak. Flera uthus tillhör, bl a ett stort magasin i två våningar byggd i en sällsynt skiftesverkkonstruktion
med timmer i stället för väggplank. Intill gården ligger ruinen av ett brännvinsbränneri från tidigt 1700-tal med invändig
brunn. På kullen bredvid står en kvarnruin i form av ett högt koniskt torn. Väster om Sigsarve finns ett torp från 1800talet uppfört i pinnmursteknik.
Sigsarvebygden är rik på kulturhistoriskt intressant bebyggelse, belägen i ett ålderdomligt odlingslandskap som väl
speglar hur de naturgivna förutsättningarna lade grunden för gårdarnas lokalisering och markernas brukande.

Historiska skikt

Det förhistoriska landskapet karaktäriseras av en fornlämningsmiljö i form av framför allt husgrunder och hägnader som
visar på det kontinuerligt nyttjade landskapet. I utkanten av markerna ligger gravfält, ensamliggande gravar och rösen
vilka markerar territoriets avgränsning och speglar den långvariga brukningen av området.
Historisk ensamgårdsbebyggelse med odlingslandskap med små åkrar, beteshagar, ängsmark omgivet av stora
tallskogar i norr, väster och söder och med en tydlig zonering med inägor i öster och utmark i väster och däremellan den
historiska bebyggelsen längs den ålderdomliga väg som löper från söder mot norr.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Bebyggelsens belägenhet i kantzonen mellan hällmarker i väster och odlings- och ängsmarker i öster och med direkt
koppling till den gamla väg som löper förbi gårdarna, ger en bild av det rumsliga sambandet mellan de naturgivna
förutsättningarna och människans behov av lämpliga marker för odling och bebyggelse. Delar av området är öppet, lätt
att avläsa och har en hög visuell tillgänglighet. Målet är att den öppna miljön kring gårdarna skall vidmakthållas, att
karaktären av gårdar knutna till gränsen mellan inägor och utmark och i anslutning till vägen kvarstår och att det öppna
landskapet bibehålls.
Det innebär:
• Fortsatt traditionellt brukande av jord och skog samt helst utökat bete.
• Ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön och med en lokalisering intill
vägen och befintlig bebyggelse så långt möjligt. Bebyggelse bör undvikas i de gamla ängsmarkerna öster om
gårdarna och ut på hällmarken i väster, där bebyggelse inte förekommit tidigare.
• Förändring av landskapet genom omfattande exploatering, byggande av storskaliga anläggningar m m bör så långt
som möjligt undvikas.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Avgränsningen följer i huvudsak gränsen mellan inägor och utmark, så som den kommer till uttryck i kartmaterialet
från slutet av 1600-talet till gårdarna Tibble, Suderbys och Sigsarve. Avgränsningen inbegriper även den förhistoriska
kopplingen i öster. I relation till tidigare avgränsning är skillnaden tämligen marginell.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Sigsarve - Suderbys [I 16]
Socken: Hangvar
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Figur 67. Förslaget till reviderad avgränsning bygger på markernas fördelning innan skiftena,
kopplat till fornlämningsmiljöerna och justerad utifrån dagens landskap. Röd linje föreslagen
gräns, blå linje nu gällande gräns.

Hejnum [I 17] (Hejnums och Bäls socknar)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Dalgångsbygd med öppet odlingslandskap med rika och
varierade fornlämningsmiljöer från järnålder i anslutning
till välbevarad gårdsbebyggelse. (Gårdsmiljö).

Dalgångsbygd med fornlämningsmiljöer, odlingslandskap
och bebyggelse som väl återspeglar en bygds utveckling
från järnålder till 1800-talet med för gotländska
förhållanden ringa påverkan på bebyggelsemönstret från
1600-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Ett 30-tal husgrunder, 17 gravfält och ett 50-tal
ensamliggande gravanläggningar, stensträngssystem och
sliprännor samt flera kända vikingatida boplatser.
Bildstenar, bl.a. en på ursprunglig plats. Gården Riddare
med en medeltida gårdsport. Medeltida kyrkor i Hejnum
och Bäl. Välbevarad bebyggelse med nordgutnisk
karaktär från 1700- och 1800-talet. Kalkugnar och sojden
(tjärdalar).

Ett 30-tal husgrunder, 17 gravfält och ett 50-tal
ensamliggande gravanläggningar, stensträngssystem och
sliprännor samt flera kända vikingatida boplatser.
Bildstenar, bl.a. en på ursprunglig plats. Gården Riddare
med en medeltida gårdsport. Medeltida kyrkor i Hejnum
och Bäl. Välbevarad bebyggelse med nordgutnisk
karaktär från 1700- och 1800-talet.
Gårdarnas placering längs dalgångens sidor i Hejnum,
med åker- och ängsmarker ner mot dalgångens mitt,
illustrerar landskapets rumsliga struktur under äldre tid,
med bebyggelsen på gränsen mellan inägorna (åker och
äng) och utmarken.

Sammanfattande värdetext 1987:
Ett öppet och lätt överblickbart jordbrukslandskap som kontinuerligt brukats troligen ända från stenåldern.
Lämningar finns från alla tidsåldrar, där särskilt järnåldern är rikt företrädd med bl a den kända gården Rings och de
välbevarade järnåldersgårdarna i Aränget i Bäl. Gotlands ståtligaste medeltida gårdsportal finns vid Riddare.
Områdets stora bestånd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen ger rika möjligheter till
studier av gotländsk byggnadstradition. Mest kända är Kyrkebysgårdarna i Hejnum med flera välbevarade 1700talsbyggnader, där Stora Kyrkebys 1:21 är förklarat som byggnadsminne. Södra parten av Sudergårde i Bäl har en
ovanligt välbevarad gårdsmiljö med byggnader från tr e århundraden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Hejnums centrala del består av en dalgång i nord-sydlig riktning, till vilken odlingsbygden är koncentrerad. Den
begränsas i öster och väster av omfattande skogs- och hällmarksområden med mycket höga naturvärden och i norr
av Tingstäde träsk. Mindre lövmarker och ängesrester finns i odlingsbygdens östra och norra delar. Bäl sockens
centrala del med nordligaste Vallstena, består av ett svagt kuperat jordbrukslandskap med lövdungar och ängsmark i
öster och öppna åkrar i väster.

Figur 68. Hejnumdalen sedd från sydöst. Bilden illustrerar den öppna, idag helt uppodlade, dalgång som löper i nordsydlig
riktning genom Hejnum socken. På andra sidan dalgången skymtar bebyggelsen på västra sidan av dalgången.

Historisk landskapskaraktärisering

Området, sett i kartan från 1700, utgör ett mycket illustrativt exempel på landskapets arrondering under medeltid och
framåt till våra dagar. Det täcker de centrala delarna av Hejnum och Bäl socknar. Genom området löper en dalgång som
under äldre tid var delvis vattenfylld, men i huvudsak bestående av ängsmarker och våtmarker, som framgår av kartan
1700. På båda sidor om dalgången återfinns gårdarna. De bildar ett antal väl avgränsade bygder. I Bäl socken ligger
gårdarna väl samlade runt kyrkan och bildar ett slutet och sammanhållet kulturlandskap. Bebyggelsen i Hejnum är
uppdelad på två större bygder belägna på var sida av dalgången. På den västra sidan bildar gårdarna Rote, Mallgårds
och Suderbys ett väl sammanhållet grannlag, troligen med ett gemensamt ursprung i förhistorisk tid. Norr om ligger
gårdarna Riddare och Nygårds, vilka även de troligen går tillbaka på en gemensam gård under förhistorisk tid.
På östra sidan av dalgången, i direkt anslutning till kyrkan, finns gårdarna Lilla och Stora Kyrkebys och gården
Hemsarve, som vid upprättandet av skattläggningskartan ligger öde och brukas under prästgården.
Utöver dessa gårdsgrupper finns några ensamgårdar, belägna tämligen långt från socknens centrum. I norr finns gården
Rings, med en välbevarad och undersökt järnåldersgård strax intill. Något längre söderöver ligger Bjärs gård.med ett
omfattande förhistoriskt gravfält intill. Längst i söder, väl avgränsat från gårdarna i övrigt i Hejnum, ligger Graute gård.

Revisionsboken 1653 visar att alla gårdarna i Hejnum är vid den här tiden skattegårdar, och betecknas som ett fullt
hemman (Rings, Graute, Lilla och Stora Kyrkebys, Suderbys, Mallgårds), utom fyra gårdar som är upptagna som ½
hemman (Bjärs, Hemsarve, Roter och Nygårds). Två gårdar, Riddare och Norrbys, är kronohemman. Båda är upptagna
av öde, dvs att de en lägre tid legat öde innan de av staten överläts på någon brukare. Gården Riddare brukades av en
Olof Persson, ”hwilcken för 6 åhr sädan uptog gården”. Om gården Norrbys förtäljer Jordeboken att denna ”Hafuer
warit ödhe i 6 åhrs tijdh och ähre husen sampt giärdesgårdarne alldeles fördärfwadhe och nederrötte, nu omsijder 1654
uptagen af Hans Pedersson, hwilcken skall begynna skatta 1675”. Den klart största gården i Hejnum är Riddare, med
sina 18 marckeleij. och med åker till 16 tunnland är den att betrakta som över genomsnittet. Det kan då synas märkligt
att gården har legat öde, men 1600-talet, och tiden innan dess var en ur många aspekter svår tid på Gotland, som innebar
att många gårdar till och från låg öde, inte enbart de små gårdarna utan även större gårdar.
Hejnum kyrka ligger centralt i socknen, syns på långt håll och bildar tillsammans med Lilla och Stora Kyrkebys en
intressant och sammanhållen miljö. Kyrkan är uppförd på 1200-talet. Den består av långhus, rakslutet kor, västtorn samt
en sakristia på korets nordsida. I kor och långhus finns ornamentala kalkmålningar från omkring 1250, samt rester av
1400-talsmålningar av ”Passionsmästaren”.
Hejnum socken är märklig såtillvida att den inte kom att skiftas förrän på 1950-talet, som ett av de sista större laga
skiftena på Gotland. Trots en viss utflyttning av parter i samband med skiftet är gårdarna ännu idag väl samlade kring
sina ursprungliga platser och ger en mycket belysande bild av ett kontinuerligt nyttjat landskap.
Vänder vi oss mot Bäl socken, utgör riksintresset den centrala delen av socknen, med gårdarna Uppuse, Ösarve, Gute,
Sudergårde, Stenstugu och Lillbäls. Gårdarna är väl samlade kring kyrkan, belägna i direkt anslutning till sina åker- och
ängsmarker. Även här kan man notera att gårdarna är samlade i mindre grupper. I norr, intill ett stort förhistoriskt
gravfält, grupperar sig gårdarna Uppuse, Ösarve och Gute. Norr om Uppuse, i ett välhävdat änge, kallat Aränget, och i
intilliggande åkermark, finns flera järnåldersgårdar som av allt att döma utgör ursprunget för de historiska gårdarna.
I söder bildar Sudergårde och Stenstugu ett gemensamt gårdsområde med åker och äng. Även här finns det en
järnåldersgård. I sydvästra delen av socknen ligger gården Lillbäls, med sin husgrund från den äldre järnåldern. Namnet
antyder att det möjligen har funnits ett Storbäl, men några spår efter en sådan gård finns inte i dagsläget.
Man kan notera de mycket omfattande ängsmarker som hörde till gårdarna - ängsmark som till idag till stora delar har
lagts om till åker.

Figur 70. Kyrkebysgårdarna. Till vänster Stora Kyrkebys, och till höger en gårdspart under Lilla Kyrkebys. Byggnaderna är från
andra hälften av 1700-talet. Båda är byggnadsminnen. Deras placering intill kyrkan, och deras namn, antyder att de sannolikt har
något med kyrkans etablering att göra.

Figur 69. Kulturlandskapet 1700, enligt skattläggningskartan. Åkermark är gult, äng grönt, röda ytor är gravfält
och bruna små rektanglar är järnålderns husgrunder. Blå streckad linje är gällande avgränsning av riksintresset,
violett streckad linje föreslagen justering utifrån det historiska landskapet.

Revisionsboken 1653 visar att vid den här tiden var alla gårdarna i socknen skattegårdar, dvs ägdes av bönderna själva.
De är alla skattade som 1 hemman, förutom Uppuse som räknas som ½ hemman och Auråkre (beläget vid Gahne gård)
som står upptaget som ⅓ hemman. Det framgår av jordeboken att det tidigare har funnits flera gårdar i socknen. Så
nämner man om gårdarna Gahne och Nystugu vilka ”hafwa för detta warit åthskillige hemman”. Som exempel kan
nämnas att vid Gahne har funnits ett Lilla Gahne och som ovan konstaterades är det troligt att det även funnits ett
Storbäl. Medeltidens ödeläggelse har säkerligen drabbat även Bäl, i likhet med övriga delar av Gotland, och det bör ha
funnits fler gårdar än de som redovisas i Jordeboken 1653. Ersson nämner i sin sammanställning av ödegårdar om två
ödegårdar i Bäl, Lilla Gahne och Nystugu, båda belägna i marker tillhörande Gahne gård1.
Kyrkan i Bäl är uppförd på 1200-talet. Det nuvarande koret uppfördes under 1200-talets förra hälft invid en äldre
stenkyrka, varav murpartier ingår i triumfbågsmuren. Under 1200-talets senare hälft uppfördes nuvarande långhus och
torn. Kyrkogården har stigluckor i söder och öster. I nordost finns ett sockenmagasin.
Bäl socken är ett ovanligt bra exempel på oföränderligheten under laga skifte i det gotländska landskapet. Gårdarna, där
de ligger på 1600-talet, finns än idag alla på samma ställe. Förekomsten av järnåldersgårdar intill de flesta av gårdarna
visar på den långa kontinuiteten i landskapsutnyttjandet.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området innefattar odlingsbygden i Hejnum samt de centrala delarna av Bäl, från Tingstäde träsk i norr ner till
odlingsbygden i Bäl. Odlingslandskapet är öppet och avgränsas i öster och väster av skogsklädda höjdsträckningar.
De centrala odlingsbygderna är bördig jordbruksmark, där Hejnums lägst liggande delar tidigare varit myr. I östra
Bäl finns ängsmarker, i västra delen av socknen flackt, öppet odlingslandskap mot Fole.
Vid Norrbys och Mallgårds finns spår av boplatser från stenålder och tidig bronsålder. öster om Riddare finns ett
boplatsområde från stenålder och norr om ligger bronsåldersrösen. Vid Kajsarve finns en labyrint. Järnåldern är
synnerligen rikt företrädd. Främst längs med Hejnums östra väg, på kanten till Kallgateburg, finns flera separata
delområden med välbevarade lämningar av ett mycket omfattande kulturlandskap med husgrunder, hägnadssystem,
gravar och åkerytor. Här kan man tydligt se de förhistoriska gårdarnas läge i förhållande till dagens gårdar och följa
kontinuiteten i utnyttjandet av marken. Den mest kända järnåldersgården är vid Rings, vilken grävdes ut i slutet av
1800-talet. En mängd fynd gjordes, mest av vardagliga redskap. Här finns ett flertal husgrunder, fägator, hägnader m m.
Området är i dag betat och överblickbart. Vid Bjärs finns ett stort gravfält med tätt liggande gravar, som delvis
undersökts och givit rika fynd. Det har använts under tiden Kr f - 1050 e Kr.

Figur 71. Den medeltida porten vid Riddare är ett bra belägg för
att de gotländska gårdarna har legat på samma ställe sedan
medeltiden och i många fall säkerligen också ner i vikingatid.
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Aränget i nordligaste delen av Bäl hyser rika lämningar efter järnåldersgårdar med husgrunder, fägator och stora
hägnadssystem. Även mellan Ösarve och Uppuse i väster ligger rester av järnåldersbebyggelse. Öster om Gute och
Sudergårde finns ett boplatsområde likaledes från järnåldern med husgrunder, vägar, fägator, hägnader och bryor
(vattenhål).
Bildstenar från 700-800-talen, på ursprunglig plats, finns vid Riddare och Nygårds. Sydost om Mallgårds och
nordväst om Kyrkebys ligger troliga rester efter medeltida bebyggelse. Gården Hemsarve nordost om Kyrkebys övergavs vid medeltidens slut och lämningar finns kvar efter hus, hägnader och odlingar.
Sammantaget hyser området ett mycket omfattande och väl framträdande förhistoriskt landskap, som väl belyser den
tidsmässiga djupdimension som speglas i riksintresseområdet.
Hejnum har bevarat ett omfattande byggnadsbestånd från 1700-, 1800- och 1900-talen av stort kulturhistoriskt värde.
Mest kända är Kyrkebysgårdarna, fördelade på tre gårdar; Stora och Lilla Kyrkebys samt Graute. Huvudbyggnaden på
Stora Kyrkebys är en smal och hög byggnad i två våningar av sten med rosa spritputsad fasad. Huset är byggt i två
omgångar, där man daterat övervåningen till 1770. Två flyglar flankerar huvudbyggnaden. Även dessa är daterade till
1770. Den östra flygeln innehåller två drängkammare med farstu och vind. Den västra flygeln innehåller smedja och
brygghus med både bakugn och kölna. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne.
På Lilla Kyrkebys finns två parter som vardera har en enkelstuga i två våningar med dubbla flyglar. Den ena gården,
Lilla Kyrkebys 2:3, är skyddad som byggnadsminne. Mangårdsbyggnadens bottenvåning byggdes under 1700-talet för
att sedan byggas på med övervåning under 1800-talet. De hör till öns äldre tvåvånings enkelstugor.
Graute har en ovanligt stor manbyggnad i två våningar byggd i en etapp år 1860. Här kan även nämnas den höga
parstugan på Suderbys som är en tvåvåningsbyggnad från 1700-talet, vars vita gavel är synlig över en stor del av
bygden. Söder om gården står en välhållen väderkvarn av stenhättetyp.
Riddaregrannlaget består av tre gårdar; Nygårds, Norrbys och Riddare, med byggnader från skilda perioder. Nygårds
har en parstuga med brutet tak från 1800-talets början med dubbla flyglar. Norrbys hyser en påbyggd 1700talsparstuga med brygghusflygel och Riddare en bred parstuga från 1780-talet, där dock den medeltida gårdsporten i
första hand tilldrar sig intresset.
Bjärs består av två parter med envåningsparstugor från 1800-talet. Norra parten har en inpanelad brygghusflygel,

Figur 72. Gute gård, till vänster, är en av socknens största gårdar på 1600-talet. Byggnaden är från 1700-talet, påbyggd 1821.
Till höger Bäls välbevarade sockenstuga och i bakgrunden Bäls kyrka

uppförd i bulteknik, där fd drängkammaren bredvid det välbevarade brygghuset hyser en fullständig skomakarverkstad från 1800- och 1900-talen. Till gården hör Gotlands primitivaste tröskhus med bevarad tröskvandring och trösk i
ladan.
Bäl har en rik stenbyggartradition från främst 1800-talets första hälft, med enstaka äldre och en del yngre inslag.
Några rester från den äldre bulhustiden finns också kvar. Ett karaktäristiskt inslag är manbyggnader med branta brutna
tak.
Bebyggelsen vid Bäl kyrka domineras av Gute stora mangårdsbyggnad. Nedervåningen stammar från 1700-talet och
den höga övervåningen från 1821. Det branta tegeltaket med sin karaktäristiska brytning har varit stilbildande i
socknen. Till gården hör bl a ett magasin av sten i två våningar med arbetarbostäder i nedervåningen samt en stor
ladugård från 1900-talets början. Södra parten har en manbyggnad från 1800-talets senare del med stenfot och
flerdelad plan. Till huset hör ett köksframbygge samt en flygel som kan gå tillbaka till 1700-talet. Ladugården är
samtida med manbyggnaden.
Intill kyrkan står den lilla sockenstugan från 1700-talet. Det är en så kallas ofullständig parstuga och innehåller
sockenstuga i öster, farstu, skorstensstock och vindstrappa centralt i byggnaden samt ett mindre utrymme med
fattigstugefunktion i väster. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne.
Vid Lillbäls finns två parstugor. Den ena med brant tegeltak är från 1700-talet och den andra från 1800-talet. Båda har
flyglar från det senare århundradets slut. Till norra parten hör en äldre mangårdsbyggnad, som är ett 1700-tals
inpanelat bulhus.
Även Sudergårde består av två parter. Den norra har en stor manbyggnad på stenfot med flerdelad plan från ca 1870.
En stor flygel är byggd i etapper på 1800-talet. Bland ekonomibyggnaderna märks ett tvåvånings magasin i sten från
1700-talet. Södra parten av Sudergårde hyser socknens mest välbevarade gårdsmiljö som även är skyddad som
byggnadsminne. Mangårdsbyggnaden är en parstuga på stenfot från 1839 med karaktäristiskt brutet tak och
pulpetfrontespis. Huset har tidstypisk apelsinfärgad spritputs med vita slätputsade omfattningar och gröna snickerier.
En vacker snickarglädjeveranda har adderats under 1900-talets början. Den tätt stående brygghusflygeln är från 1700talets slut, liksom en mindre före detta smedja intill. Ladugården är en god representant för byggnadstypen från 1900talets början.
Stenstugu alldeles bredvid har en parstuga från 1795, senare försedd med brutet tak. Brygghusflygeln är jämnårig,
medan ett inpanelat bulhus är äldre. Ladugården i sten stammar från 1880-talet.

Figur 73. Järnåldersgårdarna vid Rings i Hejnum

Historiska skikt

Förhistoria. Centralt inom Bäl socken, i anslutning till gårdarna finns ett i många stycken välbevarat förhistoriskt
landskap, framför allt i form av husgrunder och hägnader från den äldre järnåldern. Till detta knyts även ett par gravfält,
framför allt ett stort gravfält intill Ösarve och Uppuse. Även i Hejnum är det förhistoriska landskapet väl framträdande,
inte minst vid Bjärs och Rings i norra delen av socknen. I de lägre liggande delarna återfinns flera järnåldersgårdar, där
gravfälten och enstaka gravar kantar dalgångens sidor och ut över hällmarkerna längs vägarna, framför allt öster ut.

Historisk kulturlandskapsmiljö. Gårdarnas placering längs dalgångens sidor i Hejnum, med åker- och ängsmarker ner
mot dalgångens mitt, illustrerar på ett utmärkt sätt landskapets rumsliga struktur under äldre tid, med bebyggelsen på
gränsen mellan inägorna (åker och äng) och utmarken. Skiftena som genomförts har i förhållandevis ringa grad
förändrat bebyggelsemönstret från 1600-talet, vilket ger landskapet en djupdimension i tid som saknas inom andra delar
av Gotland.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
En omfattande miljö som väl speglar den långa historien i det gotländska landskapet. Ett väsentligt mål är att denna
kontinuitet även fortsättningsvis skall vara möjlig att utläsa. Väsentligt är att den välbevarade bebyggelsen, inte minst i
anslutning till Hejnum kyrka och vid Riddare med närliggande gårdar underhålls och sköts utan att värdena förvanskas,
exempelvis genom nyetablering av bebyggelse som påtagligt bryter mönstret. Det innebär att:
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön och placering i landskapet som
följer det rådande mönstret.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Avgränsningen av riksintresset har initialt stämts av med kulturlandskapet under 1600-talet, så som det kommer till
utryck i kartorna från ca 1700. Det innebär att gårdar med sina inägor och i vissa fall även vägsträckningar av betydelse,
har bildat underlaget för gränsdragningen. I ett följande moment har denna gränsdragning stämts av med dagens visuellt
tillgängliga landskap och förekomst av sentida påfallande stora förändringar.
Förslaget till ny gräns följer till stora delar den tidigare avgränsningen. Den väsentligaste justeringen ligger i norra
delen av Hejnum socken, där förslaget innebär en tydligare koppling till det historiska landskapet.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Hejnum [I 17]
Socken: Hejnum och Bäl
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken.
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
8. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.
9. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus.

Figur 74. Utgångspunkten för avgränsningen är den historiska dimensionen,
speglad i kartan 1700, justerad utifrån dagens landskap. Röd linje föreslagen
justering av avgränsningen, blå linje dagens avgränsning.

Bro [I 18] (Bro sn)

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Betydelsefull centralbygd med bruknings- och
bosättningskontinuitet från förhistorisk tid omkring Bro
offerkälla och kyrka, platsen för ett äldre vägmöte.
(Gårdsmiljö).

Centralbygd med fornlämningar, vägnät,
odlingslandskap, kyrka och bebyggelse som återspeglar
utvecklingen av en central och betydelsefull bygd med
kontinuitet från järnåldern fram till 1800-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rik fornlämningsmiljö med stora rösen från bronsålder
vid Bro stenkalm. Ett 15-tal gravfält med ca 300 gravar,
resta stenar och husgrunder från järnåldern, fornborgar m
m. Bildstenar, varav två på ursprunglig plats, medeltida
kyrka och gårdsport, offerkälla med svärdslipningsstenar
och medeltida stenbrott. Bebyggelsemiljöer,
huvudsakligen från 1700- och 1800-talen men även inslag
av medeltida hus och delar av medeltida hus. Medeltida
vägnät.

Gravfält med ca 300 gravar, bildstenar från den äldre
järnåldern på ursprunglig plats, offerkälla med
svärdslipningsstenar och medeltida stenbrott. Medeltida
kyrka och välbevarad stiglucka med många inmurade
bildstenar i kyrkan. Medeltida gårdsport.
Bebyggelsemiljöer, huvudsakligen från 1700- och 1800talen men även inslag av medeltida hus och delar av
medeltida hus. Medeltida vägnät.

Sammanfattande värdetext 1987:
En, speciellt under forntid och medeltid, central och betydelsefull bygd med kulturhistoriskt intressant bebyggelse
från medeltid, 1700- och 1800-talet, vittnande om välmåga och rika kontakter utåt. Ett pedagogiskt och
lättillgängligt område, som ger en god inblick i en bygds utveckling från tidigaste forntid till våra dagar.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Bro socken karaktäriseras av stora utmarksområden med skog på tunna jordar, framför allt i socknens västra del.
Centralt genom socknen går en mindre svag dalgång i nordostlig-sydvästlig riktning, som i norr utgörs av tidigare
myrmarker, idag uppodlade, och i söder äldre ängsmarker intill en å. I den västra delen av socknen, inom
hällmarksområdet, finns talrika stenbrott från medeltid och framåt, som vittnar om ett tämligen intensivt nyttjande av
kalkberget som råvara till byggnation, både som sten och som kalk, inte minst i Visby, från medeltid och framåt.

Historisk landskapskaraktärisering

Den naturgeografiska situationen i Bro socken, har i hög grad styrt landskapsutnyttjandet sedan förhistorisk tid till våra
dagar. Skattläggningskartan från1700 ger en belysande bild av denna relation mellan den naturgeografiska bakgrunden
och gårdar och produktionsmarkers rumsliga fördelning. Genom socknens centrala del i nordostlig-sydvästlig riktning
ligger huvuddelen av socknens gårdar,
framför allt placerade på den västra
sidan av den forna våtmarken. Ett annat
stråk av bebyggelse följer på södra
sidan av landsvägen mot nordost.
Jordeboken 16531 visar på en
sammansättning av gårdar som kan ses
som tämligen normal för Gotland, dvs
en blandning av skattegårdar och
kronogårdar. Här finns 10 skattegårdar;
Halner, Stora och Lill Åby och, Tuer,
Stenstugu, Eriks, Duss, Ytings,
Suderbys och Tors, där de sex första är
upptagna som 1 hemman och de fyra
sista som ½ hemman. Den största av
dessa gårdar är Tuer som räknas som
15 marckeleij, vilket är över medeltalet
som ligger kring 12 marckeleij. De tre
halva hemmanen betecknas som 5, 6
och 6 ½ marckeleij, vilket är normalstort
för halva hemman.

Figur 75. En av flera bildstenar från järnåldern inmurad i Bro kyrkas murar.
Denna finns på södra långväggen, strax till vänster om porten in i kyrkan.

Utöver skattegårdarna finns tre kronogårdar; Ekese, Kvie och Ducker. De har kortare eller längre tid legat öde innan
jordeboken nedtecknas. Så nämns om Kvie (Qwije) gård en Michell som tillträdde gården ”effter att han hadhe een
långh tijdh legat ödhe”. För Ducker nämner man att gården ”hafuer en ganska långh tijdh legat ödhe så att ingen fans
som kunde minnas att dhenne gårdh hafwer haft åboo”. Gården kan mycket väl ha legat öde sedan medeltiden, som ett
resultat av digerdöden och/eller Valdemar Atterdags härjningar på Gotland 1361.
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Revisionsbok för Gotland 1653. Nordertredingen. Gotlandica 19.

Det finns även uppgifter om att det funnits, helt i linje med övriga Gotland, flera gårdar som troligen lagts öde vid
mitten av medeltiden, men som inte finns omnämnda i Jordeboken 1653, eller i ödegårdslistan från1585. Fyra möjliga
gårdar har kunnat identifieras genom ödegårdsprojektet i socknen.2 Det handlar om Harbo, som troligen legat strax norr
om kyrkan, om Skogby öster om Kvie, om Calmare längs vägen till Fole och om Tostäde söder om kyrkan. Dessa

Figur 76. Bro socken år 1700. Renritning utifrån skattläggningskartan. Gårdarna med sina produktionsmarker koncentrerar sig
framför allt till en nord-sydgående dalgång centralt i socknen och i ett stråk längs landsvägen mot nordost. Längst i väster finns
Tors och Halner gårdar. Järnålderns bebyggelse sammanfaller i hög grad med senare tiders inägolandskap (åker och äng). Den
tidigare utbredningen av riksintresset Bro är markerat med blå linje, nu föreslagen avgränsning, byggd på det historiska
landskapet och värdebedömningen av riksintresset är markerad med violett streckad linje. Föreslagen ändring innebär framför
allt att fornlämningsmiljön längst i väster utesluts, då den inte har bäring på de centrala kärnvärdena i riksintresset.

utgörs av mer eller mindre säkra uppgifter men ger ändå en vink om den omfattande ödeläggelse som uppenbarligen
sker vid mitten av 1300-talet.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Riksintresset omfattar de centrala delarna av Bro socken, med gårdar och åkermarker längs den nordsydliga dalgång
som går tvärs genom socknen, där kyrkan utgör en centralpunkt i detta kulturlandskap. Gårdarna ligger i hög grad kvar
på ursprungliga platser. Stora delar av den forna ängen, liksom myren i norr, har lagts om till åker, vilket gör att
landskapet är öppet med vida utblickar inom vissa delar av riksintresset. Två områden är särskilt framträdande vad
gäller att uppleva landskapets djupdimension. Det ena är längs vägen från Bro kyrka mot sydväst, där gårdarna Eriks,
Ytings, Ducker etc ligger placerade längs kanten av det öppna landskapet mot sydöst och med utmarken/hällmarken
mot nordost. Det andra området är i norra delen av riksintresset, upp mot Duss gård och miljön för de två bildstenarna.
2

Ödegårdsprojektet. Rapport Arendus 2009

Från medeltiden härstammar kyrkan, en gårdsport, en
offerkälla, en bro och flera kalkstensbrott. Kyrkan är
uppförd under 1100-talet och har byggts om och utökats
på 1200- och 1300-talet. Den är en av Gotlands mest
sevärda kyrkor med både romansk och gotisk stil. Kyrkan
omges av en mur med två stigluckor. Omkring 100 meter
sydväst om kyrkan finns en korskrönt trappgavelsformad
port. Det är inkörsporten till den medeltida prästgården.
Ungefär 300 meter sydost om kyrkan ligger Bro offerkälla
i en lund. Under vattenytan kan kallmurade partier skönjas.
Fyra svärdslipningsstenar finns i anslutning till källan.
Invid källan finns en vacker bro, kallmurad av grå- och
kalksten. Ovanpå ligger två stora kalkstenshällar.

Figur 77. I Bro socken finns det spår av flera ödegårdar,
markerade i kartan med gröna ytor. Källa Ödegårdsprojektet

Flera, troligen medeltida, kalkbrott finns inom området.
De är belägna i södra delen av området, vid Ducker och
Suderbys.

Den nuvarande bebyggelsen i Bro är mångfasetterad och vittnar om välstånd och rika kontakter. Detta återspeglas i
byggnadernas utformning. Här finns flera kulturhistoriskt intressanta byggnader från 1700- och 1800-talet.
Avskilt i socknens norra del på gränsen mellan skogen och odlingslandskapet ligger gårdarna Stora och Lilla Åby, var
och en delad i två parter. Bebyggelsemiljöerna är väl samlade i ett vackert haglandskap. Äldsta parten på Stora Åby
är en påbyggd parstuga från 1786 med två flyglar och en äldre ladugård. Den äldsta parten på Lilla Åby är en
tvåvånings enkelstuga från 1700-talet, moderniserad på 1950- talet.Den andra parten är från sekelskiftet.
Norr om kyrkan ligger en liten fd gård, Bro Annex, där både man byggnad och ladugård är uppförda i bulteknik.
Manbyggnaden är en enkelstuga från 1740-talet, senare förlängd till parstuga, reveterad och försedd med tegeltak.
Ladugården äldsta delar har daterats till 1720.
Vid Duss finns en stor tvåvånings manbyggnad från 1700- och 1800-talet av medeltida delar, enligt traditionen har
Gotlands första myntprägleri legat i detta hus. Vid gavlarna står två tillbyggda flyglar. På gården finns en medeltida
brunn. Till gården hör magasin med källare, en sammanbyggd smedja och snickarbod och en ladugårdslänga, alla från
1800-talets andra hälft. På gården har man återfunnit Gotlands medeltida sigillstamp.
Kvie i socknens östra del består av två parter. Äldsta parten hyser en mangårdsbyggnad i två våningar med dubbla
flyglar, alla med tegeltak. Flyglarna och mangårdsbyggnadens bottenvåning är från 1700-talets mitt, övervåningen från
1800-talets mitt, liksom ladugården. Mangårdsbyggnaden har 4-delad plan i båda våningarna. Den andra parten har
byggnader från 1800-talets andra hälft.
Tuer har en stor manbyggnad med
oregelbunden rumsindelning från 1800talets slut, en tidpunkt vid vilken
stenhusbyggandet redan upphört.

Figur 78. Lilla Åby gård

Söder om kyrkan ligger grannlaget Eriks, Ytlings, Dacker och Suderbys. Eriks består av en parstuga med brutet
tegeltak från 1800-talets mitt med dubbla flyglar. Ytlings har en tvåvåningsparstuga från början av 1800-talet, en låg
brygghusflygel som kan ha varit en äldre manbyggnad, samt en 1800-tals ladugård med portlider. Södra paren, fd
Dacker, hyser en lång 1700-tals parstuga, som numera är förråd. Suderbys består av tre parter, varav den sydligaste
hyser en liten tvåvåningsparstuga från 1800-talets början, moderniserad på 1920-talet. Mellanparten har en stor
manbyggnad från 1800-talets slut med hög stenfot och flerdelad rumsplan.

Historiska skikt

Förhistoria. Knutet till flera av de historiska gårdarna finns husgrunder från den äldre järnåldern som pekar på ett
förhistoriskt ursprung för gårdarna. Längs vägen till Fole finns ett större gravfält, som sannolikt utgör en gemensam
begravningsplats för flera gårdar i socknen. Man bör här även notera de bildstenar som finns i området, både de som är
inmurade i kyrkan och de som ännu står kvar på ursprunglig plats längs vägen mot Fårösund.
Medeltid. Det centrala i riksintresset utgörs av
kyrkan och den så kallade Bro offerkälla. Intill
Kyrkan finns även en medeltida stiglucka.
Historisk kulturlandskapsmiljö.
Odlingslandskapet runt kyrkan utgörs av ett
flertal gårdar som ännu idag i mycket hög grad
återfinns på de ställen de har haft sedan
medeltid. Särskilt belysande vad gäller
landskapets arrondering under äldre tid, med
bebyggelsen i kanten av inägorna, utgör
landskapet kring gårdarna Eriks, Ytings och
Ducker i sydväst. De två större gravfält som
finns i anslutning till kyrkomiljön indikerar
platsens centrala betydelse under förhistorisk tid.

Figur 79. Kvie gård byggd under 1700-talet och påbyggd under 1800talet.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål
Miljön runt kyrkan är centralt i riksintresset och målet är att behålla den tydliga historiska karaktären av denna miljö
och närliggande gårdsmiljöer med det öppna landskapet kring gårdarna, speciellt längs vägen mot sydväst. Det betyder
att:
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön. Förändring av landskapet genom
exploatering, byggande av anläggningar m m bör undvikas.
• Åtgärder ska genomföras på ett sådant vis att värdebärande företeelser inte påverkas negativt.
• Fortsatt brukande av jordbruks- och skogsmarken, bete av hagar och ängar bör om möjligt utökas.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till reviderad avgränsning av riksintresset bygger på beskrivningen av kärnvärdena i området. Det har
inneburit att den västra delen av riksintresset, den del som omfamnar fornlämningarna ca 1 km längre västerut, har
uteslutits ur riksintressets avgränsning, då dessa inte kan sägas knyta an till det centrala temat i riksintresset.
Fornlämningsmiljön där föreslås bli ett eget riksintresse.
Skillnaderna i övrigt innebär att riksintressets avgränsning i norr och i öster har utvidgats något och i söder minskats
något, utgående från landskapets historiska dimension med åker och äng under äldre tid och bebyggelsens lokalisering.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Bro [I 18]
Socken: Bro

Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken.
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
9. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.

Figur 80. Dagens landskap med föreslagen ny avgränsning av riksintresset, byggd på den historiska dimensionen sedd i 1700talets landskap och justerad utifrån dagens visuella landskap. Den väsentliga förändringen ligger i att fornlämningsmiljön i väster
har uteslutits, då den inte har bäring på kärnvärdena i riksintresset. En mindre utvidgning har skett i norr och i söder, utifrån den
historiska dimensionen.

Sojvide-Gervide [I 22] (Sjonhems och Vänge socknar)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Fornlämningsmiljö med ovanligt koncentrerade och Tät och sammanhållen fornlämningsmiljö i form av ett
åskådliga lämningar från främst äldre järnålder.
förhistoriskt odlingslandskap vilket avspeglar odling,
djurhållning, bosättning och gravhållning från äldre bronsålder
till yngre järnålder.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Ett stort antal husgrunder, stensträngar, fossil
åkermark, stort gravfält från sen bronsålder-äldre
järnålder samt fornborgar. I området finns en
rekonstruktion av en järnåldersbosättning.

Ett stort antal husgrunder, stensträngar, fossil åkermark, stort
gravfält från sen bronsålder-äldre järnålder samt fornborgar. I
området finns en rekonstruktion av en järnåldersbosättning.

Sammanfattande värdetext 1987:

En väl sammanhållen komplett bymiljö från slutet av bronsåldern till yngre järnåldern med husgrunder, omfattande
hägnadssystem, fornåkrar, gravfält samt två fornborgar. Rekonstruerat järnåldershus. Medeltida kyrka i norr samt
bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
Ett pedagogiskt och lättillgängligt område med vackra omgivningar.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Den naturgeografiska bakgrunden visar på ett landskap zonerat kring en central sänka med före detta myrmarker, under
förhistorisk tid i form av mer eller mindre öppna vattenområden. Från denna centrala dalgång, sänka, höjer sig
terrängen mot väster och mot öster för att successivt övergå i utmarksbetonade skogs- och hällmarker. Väster ut rör det
sig om tämligen tjocka grusavlagringar, mot öster handlar det om tunna jordlager på hallmarker.

Historisk landskapskaraktärisering

Sojvide-Gervide-området ligger i ett produktivt jordbruksområde, på gränsen mellan jordbrukslandskap,
beteslandskap och skogsmark. Områdets mellersta del består av hedliknande betesmarker, medan ängsmark och
lövskog dominerar i öster, skogsmark i väster och jordbruksmark i norr och söder.
Den tidiga bebyggelsen, gårdar från äldre järnålder, har legat i områdets mellersta och östra delar. Här finns flera
kompletta gårdar med 2-3 husgrunder för varje gård. Omfattande hägnadssystem i form av stenvastar visar på
respektive gårds inägomark. Här syns tydliga spår efter odling (fossila åkrar) och boskapsskötsel (fägator). Ett
järnåldershus har rekonstruerats i områdets västra del. I väster ligger ett långsträckt gravfält - Sojvidegravfältet - på en
låg grusås. Här finns över 200 gravar, huvudsakligen högar och rösen. I samband med vägdragning och grustäkt
har gravfältet delvis undersökts.
Det historiska landskapet, så som det kan utläsas ur skattläggningskartan, visar tydligt hur de centrala, lägre delarna av
landskapet, utgör de forna inägomarkerna till järnålderns gårdar. De återfinns genomgående i 1600-talets ängsmarker,
medan den historiska bebyggelsen återfinns längre ut, upp mot höjderna och vid den forna gränsen mellan inägor och
utmark. Eller utryckt på ett annat sätt, på gränsen mellan produktionsmark och utmark.
Gårdarna under 1600-talet, så som de framträder i jordeboken 1653, består av gårdarna Lilla och Stora Sojvide i norr,
Gervide, Åkre, Vinkels och Suderbys i öster och av gården Gandarve i sydöst, som ligger i Vänge socken. De är alla
skattegårdar och samtliga, utom Gervide och Åkre i Sjonhem och Gandarve i Vänge är mindre gårdar, upptagna som ½
hemman. De är alla tämligen små, beskrivna som 6-10 marckeleij, med Gervide upptagen som 14 marckeleij. Gandarve
i Vänge socken avviker här markant, som en stor gård, upptagen som 30 marckeleij och med 33 tunnland åker, vilket får
ses som en mycket stor gård på den tiden.
Utöver de gårdar som finns 1653 har ödegårdsinventeringen visat på att det av allt att döma har funnits fler gårdar inom
riksintresseområdet, vilka troligen försvunnit under loppet av medeltiden. Strax söder om kyrkan i Sjonhem, nära
gården Åkre, finns i skattläggningskartan en mindre åker med beteckningen Ansarve, vilket av allt att döma visar på en
ödegård. Längs den västra sidan av riksintresset, strax intill de järnåldersgårdar som finns i änget, finns ägor med namn
som pekar på två tidigare gårdar med namnen Uggårde och Bjärs.

Figur 85. Den rekonstruerade järnåldersbebyggelsen med sina hägnader, belägna i kanten av ett änge som hyser omfattande spår
av järnålderns lämningar i form av husgrunder, stenhägnader, stenlagd väg, fossil åker etc. Byggnaderna är idag i dåligt skick,
men ger ändå en belysande bild av 500-talets byggnadsteknik. Från den rekonstruerade gården går en kulturstig ner genom änget.
Anläggningen är väl skyltad.

De historiska gårdarna ligger alla längs den ”ringväg” som löper runt myren på tre sidor. Skiftena under 1800-talet kom
i ringa grad att förändra bilden av bebyggelsen. Flera av gårdarna ligger ännu kvar på samma ställen som under
medeltiden. Hit hör framför allt Lilla och Stora Sojvide och Suderbys i Sjonhem och Gandarve i Vänge.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Omväxlande jordbrukslandskap med åkrar, ängsmarker och beteshagar. I öster finns ett av Gotlands största
lövskogsområden, mellan Suderby och Gandarve i Vänge socken. Landskapet vid Gandarve är efter gotländska

Figur 86. Det historiska landskapet, sett i skattläggningskartan från ca 1700. Gårdarna ligger längs ytterkanten av
inägomarken (åker och äng) och längs vägarna som löper runt området. Centralt i området finns ett flertal
järnåldersgårdar. I väster finns ett större gravfält med gravar från sen bronsålder till den yngre järnåldern. Den blå
linjen visar den nuvarande avgränsningen av riksintresset, den violetta streckade föreslagen justering utifrån landskapet
1700.

Figur 88. Det öppna betade landskapet vid Suderbys gård med mangårdsbyggnaden i bildens högra del. Ner till gården leder en
välhållen allé.

förhållanden ovanligt kuperat. I väster skär vägen genom området på en låg grusås med gles tallskog. Området
ligger på en nivå av ca 35 m ö h.
Landskapet är genomgående öppet och välhävdat och mycket visuellt tillgängligt, särskilt längs vägen mellan Roma och
Ljugarn. Den gamla vägslingan förbi gårdarna Lilla och Stora Sojvide i norra delen av området utgör ett illustrativt
exempel på äldre tiders kommunikationsstråk, där vägen slingrar fram mellan gårdarna och är kantad av rader av större
lövträd.
Sjonhem kyrka ligger i norra delen av socknen och är uppförd i två etapper. Tornet tillkom vid 1200-talets början och
kor och långhus vid 1200-talets mitt. Valv- och glasmålningar är samtida. Dopfunten, signerad stenmästaren Hegvald,
är märklig med expressiva reliefer. Norr om kyrkan ligger prästgården och sydost om kyrkan ligger gamla skolan, som
byggdes om till bygdegård och samlingslokal 1978. Grannlaget
runt kyrkan kallas för Gervidegrannlaget och har bebyggelse från
1800-talets mitt och framåt.
I socknens västra del ligger gårdarna Stora och Lilla Sojvide
med bl a mangårdsbyggnader av kulturhistoriskt intresse från
1800-talets mitt. Vid Åkre står en enkelstuga med brutet tak från
1 850-talet med brygghus tillbyggt på längden. På Vinkels finns
två mangårdsbyggnader, den äldre är från 1700-talets mitt och
relativt låg, den yngre ä r ca 100 år yngre och är betydligt högre.
Suderbys i söder är byggd i herrgårdsstil med bl a
mangårdsbyggnad i två våningar från 1880.
Gandarve, Vänge socken, belägen i områdets södra del består av
två storbyggda parter med många byggnader. Västra parten har
en parstuga i två våningar. Den är uppförd i omgångar under
1700- och 1800-talen och har en äldre mangårdsbyggnad som
flankeras av en inpanelad bulparstuga. Den östra partens höga
mangårdsbyggnad är uppförd under 1800-talets andra hälft.

Figur 87. Sjonhem kyrka och det öppna
beteslandskapet norr om. Bilden tagen mot sydost.

Historiska skikt

Få områden på Gotland kan så väl belysa de
landskapsförändringar som ligger mellan järnåldersgårdarna från
500-talet och 1600-talets kulturlandskap som föreliggande
område. Landskapet är till stora delar visuellt mycket öppet och
lättillgängligt och förekommande ängar, där järnålderns landskap
återfinns, är genomgående betade, öppna och läsbara för en
besökare.

Förhistoria. Området utgör ett av Gotlands bästa exempel på ett järnålderslandskap, med ett stort antal husgrunder med
tillhörande hägnader, åkrar och gravar, belägna i betade ängen med god visibilitet. Gårdarna ligger i den senare tidens

ängsmarker, tämligen lågt och i flera fall intill den stora, idag utdikade, myren centralt i området och belyser väl
landskapsutnyttjandet under den tiden.
Historiskt kulturlandskap: Det historiska landskapet är väl framträdande, med gårdarna intakta och belägna längs
vägarna på ömse sidor om dalgången och illustrerar på ett utmärkt sätt den placering gårdarna kom att få efter
flyttningen av bebyggelsen efter 500-talets krisperiod. Få områden på Gotland kan så väl illustrera det kontinuerligt
nyttjade landskapet och visa på hur bebyggelsen flyttats över tiden, som riksintresset Sojvide.

Mål för att tillgodose riksintresset
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön. Förändring av landskapet genom
exploatering eller byggande av anläggningar bör undvikas.
• Åtgärder ska genomföras på ett sådant vis att värdebärande företeelser inte påverkas negativt.
• Fortsatt brukande av jordbruks- och skogsmarken. Bete av hagar och ängar bör om möjligt utökas.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Riksintresset Sjonhem-Gervide, bestående av ett centralt ängslandskap kring den forna myren med ett flertal
järnåldersgårdar och utanför dessa 1600-talets gårdar. Endast mindre justeringar av avgränsningen föreslås.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Sojvide-Gervide [I 22]
Socken: Sjonhem och Vänge
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken och plats.
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
9. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.

Figur 89. Förslag till reviderad avgränsning av riksintresset, bygd på den historiska bakgrunden och justerad efter dagens
landskapssituation. Överlag innebär nu föreslagen avgränsning tämligen små förändringar. Röd linje markerar föreslagen
justering av avgränsningen av riksintresset, den blå linjen nuvarande avgränsning.

Nytt föreslaget namn: Paviken-Västergarn [I 23] (Västergarns, Eskelhem
och Tofta socknar)
Nuvarande namn: Paviken-Västergarn [I 23] (Västergarns sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Handelsplatser av vikingatida-medeltida ursprung
med stor betydelse för förståelsen av den
gotländska "farmannahandeln". (Kyrkomiljö).

Kustnära handelsplats med fornlämningar som visar spår från
ett stadsembryo vilka återspeglar en betydelsefull handelsplats
med kontinuitet från vikingatid till 1700-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Kyrka, kastal och kyrkoruin från medeltiden
innanför Västergarns halvcirkelformade stadsvall. I
anslutning till Paån vikingatida pål- och
kajanläggningar, delvis undersökta kulturlager,
gravfält.
I området ingår även:
Sentida fångstanordningar för fiske och Gotlands
äldsta stenvalvsbro från 1875. Bebyggelse i stenoch skiftesverksteknik från 1700-1800-talen.

I anslutning till Västergarnsån spår av vikingatida pål- och
kajanläggningar. Längs stor del av östra stranden av Paviken,
upp till utloppet för Idån, omfattande spår av vikingatida hamnoch handelsaktiviteter i form av kulturlager, gravfält och
kajanläggningar. Kyrka, kastal, kyrkoruin och stadsvall från
medeltiden vid Västergarn. Skans, skyttevärn, fyrplats och
hamn från 1700-tal.
.

Sammanfattande värdetext 1987:
En redan under vikingatid viktig hamn- och handelsplats med kontinuitet in i våra dagar. Den tidigt, kanske
redan på vikingatid, uppförda stadsvallen liksom kyrkobyggnaderna och kastalen visar platsens dåtida betydelse på
den gotländska kusten.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området för Västergarn, liksom för delar av Kronholmen utgörs av lättrörliga sandjordar i ett flackt landskap.
Stranden vid Paviken har mer karaktären av morängrus och sluttar förhållandevis mycket ner mot vattnet.
Landskapet inom stadsvallen är relativt tät bebyggt längs kustvägen, men längre in finns ännu ytor som är öppna
och betade.

Historisk landskapskaraktärisering

Området hyser en komplicerad historia som tar sin början under sen vendeltid- tidig vikingatid, med

Figur 90. Paviken sedd från landsvägen. Den östra stranden längst bort i bild är sedan några år öppen betesmark med god insyn i
landskapet och med förekommande fornlämningar väl framträdande i marken.

anläggandet av en hamn med verkstadsaktiviteter och skeppsbyggeri vid Idåns utlopp i norra delen av Paviken.
Vikingatidens senare del hyser verksamheter vid flera ställen inom ett större område. Vid gården Valve, belägen
norr om Paviken finns rester av ett större gravfält med ett rikt, och till del fastlandsinfluerat, fornsaksmaterial. I
Kronholmsundet har pålspärrar påträffats i samband med utbyggnaden av golfbanan, daterade till 1000-talets
början och på höjden längst i nordväst på Kronholmen finns gravar från vikingatid.
Även längs Västergarnsån finns lämningar från vikingatid, i form av välformade och mycket välbevarade
träbryggor i ån, dendrokronologiskt daterade till 1008. Ytterligare vikingatida nedslag, med början under
vendeltid, utgörs av det stora gravfältet som ligger på åsen strax sydöst om Paviken, i anslutning till
parkeringsplatsen till Paviken. I samband
med arkeologiska utgrävningar i Paviken
under 2015, visade en undersökning med
metalldetektor att gravfältet har haft en
utsträckning långt västerut, ut i den
nuvarande åkermarken. Här bör också
nämnas att även vid hamnplatsen i Paviken,
uppe vid Idån, finns gravar från den yngre
järnåldern, belägna på båda sidor av
vattendraget.

Figur 91. Delar av området innanför stadsvallen är ännu öppna betesmarker,
med stadsvallen väl framträdande i landskapet. Vallen syns på avstånd i
bilden framför Ammor gård.

Figur 92. Västergarn, Paviken, tomterna på näset mellan Paviken och Östersjön, liksom Valve gård i norr utgör alla delar av
en komplex vikingatida och tidigmedeltida historia centrerad kring hamn och handel. Förslaget till reviderad avgränsning av
riksintresset innebär att hela detta område utgör riksintresset, i kartan markerat med violett streckad linje. Tidigare
avgränsning är markerad med blå linje.

Det är med andra ord ett både omfattande, ytmässigt stort och komplicerat landskap som visas upp utifrån

påträffade fornlämningar, vilka sammantaget pekar på att hela området runt Paviken, inklusive näset mellan
Paviken och Kronholmen, plus det forna sundet genom Kronholmen är delar av samma historia.
Omkring år 1000 anläggs av allt att döma den stadsvall som omger själva Västergarn. Någon liknande
anläggning finns inte på Gotland och paralleller är närmast stadsvallen runt Birkas Svarta jord. I anslutning till
den östra delen av vallen anläggs under tidig medeltid en mycket stor kastal och en stor romansk kyrka.
Arkeologiska undersökningar i området innanför stadsvallen, nu senast av Högskolan på Gotland, har påvisat att
det finns en tämligen omfattande bebyggelse innanför stadsvallen från 1000-talet och fram i 1500-tal.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet inom den kulturhistoriska miljön kan sägas bestå av ett antal skilda delar. Västergarn inom eller i direkt
anslutning till stadsvallen är tämligen tätbebyggt av hus av skilda åldrar. De senaste årens byggnation har medfört flera
nya hus inom Västergarn, framför allt norr om stadsvallen.
Kronholmen är till stor del bestående av en golfbana, medan området runt Paviken är öppet, visuellt mycket tillgängligt
och överskådligt, inte minst stranden på östra sidan av själva Paviken. Området på näset mellan Kronholmen och
Paviken och upp till Valve gård utgörs av en bebyggelse med rötter i ett antal ”tomter” som fanns här på 1600-talet i
form av mindre jordbruksfastigheter och som skall sättas i samband med stadssamhället innanför vallen. Området är i
sig tämligen öppet, med goda inblickar i landskapet, där Valve gård ligger för sig självt i norra delen av området.

Figur 93. Västergarn kyrka och i bakgrunden till höger ruinen av en kastal. Bakom kyrkan ligger den äldre romanska kyrkoruinen
och på motsatta sida av vägen, sett från kyrkan i bilden, ligger skolan, numera hembygdsföreningens möteslokal. Alla
byggnaderna bildar en väl sammanhållen miljö i östra delen av stadsområdet och intill stadsvallen.

Historiska skikt

Förhistorisk tid: I form av vikingatida hamnplats vid Paviken, flera gravfält i området och spår av pålspärrar och
bryggor i Västergarnsån och i sundet genom Kronholmen.
Medeltid: Två kyrkor, kastal och stadsvall samt omfattande spår av bebyggelse innanför stadsvallen. Medeltida
skeppsvrak i sundet genom Kronholmen.
Historisk tid: Den täta bebyggelsen innanför stadsvallen i form av så kallade tomter, bebyggelsen på näset mellan
Paviken och Kronholmen, Valve gård i norra delen av området utgör en kontinuitet på förhållandena under medeltid.
Pavikens utlopp med fiskerännor. Hamnen i Västergarn och rester av skansanläggningar samt fyrplatsen Skansudde från
1890.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Västergarn med Paviken utgör ett koncentrat av mer än 1000 års historia, bygd på koppling till havet. En vikingatida
hamn i Pavikens inre del, kopplat till lämningar längs Västergarnsån och i sundet mellan Kronholmen och fasta landet,
lägger grunden för framväxten av Västergarn med sin stadsvall, kastal och två kyrkor. I Västergarn, liksom på näset
mellan Paviken och havet, finns ett antal mindre gårdar (tomter som de kallas i äldre kartor) med rötter ner i medeltid,
som ett resultat av en begynnande stadsutveckling. På Kronholmen finns värn och skans (vid Skansudde) från 15-1700tal samt fyrplatsen Skansudde. Dessa delar bildar de synliga pusselbitarna i en komplicerad historia, tämligen väl
framträdande i landskapet. Målet är att denna koppling mellan kulturmiljöns skilda delar skall kvarstå, att det skall vara
möjligt att förstå hur verksamheten inom området skiftar plats över tiden, beroende på strandförskjutningar, förändrade
skeppstyper etc.
Det innebär att:
• Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför de områden som historiskt varit bebyggda, vilket framför allt är
inom och i anslutning till Västergarn, och längs vägen mot norr, upp mot Tofta, på östra sidan av landsvägen.
De öppna ytorna utanför dessa mer eller mindre bebyggda områden, framför allt i området runt stadsvallen,
kyrkan, och runt Paviken, bör inte bebyggas.
• Det bör noteras att hela området innanför stadsvallen är att betrakta som fornlämning och kräver tillstånd för
ingrepp i fornlämning (schaktning, markingrepp).
• Kontinuerligt bete är en nödvändighet för att vidmakthålla ett öppet landskap, framför allt
längs Pavikens östra strand och på stadsvallen, kastalruinen och den romanska kyrkoruinen
och deras närmaste område.
• Det är även angeläget att lyfta fram den senare historien genom de värn och skyttevallar samt
fyrplatsen som finns på uddarna på Kronholmen.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

De senaste 10-15 årens arkeologiska undersökningar inom såväl själva Västergarnsområdet som längs Pavikens östra
strand, vid Västergarnsån och på Kronholmen, har tydligt visat på att hela området hänger ihop och är delar av samma
utvecklingshistoria. Det är väsentligt för förståelsen av platsens historia att betydligt utöka riksintresset genom att
inbegripa även Kronholmen, näset mellan Kronholmen och Paviken, och gården Valve i Eskelhem socken.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Paviken-Västergarn [I 23]
Socken: Västergarn, Eskelhem och Tofta
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Lundström, P. 1981. De kommo vida. Vikingars hamn i Paviken på Gotland.
9. Carlsson, D. 2011. Västergarn - en komplicerad historia.

Figur 94. Röd streckad linje nu föreslagen avgränsning. De blå ytorna är fornlämningar.

Vivesholm [I 24] (Sanda sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Vetenskapligt intressant befästningsmiljö. "Landescrone",
ursprungligen anlagd av vitalianerna på 1300-talet, på
1700-talet omgjord till skans under namnet redutten
"Stålhatt". (Borgmiljö).

Borg- och skansmiljö med anläggningar för försvar vilket
speglar en viktig anläggning för kustförsvarsvarssystemet
på Gotland från 1300- till 1700-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Borganläggningen, i form av vallar, som ingått i 1700talets kustförsvarssystem av Gotland.
I området ingår även:
Lämningar efter Sågholmens sågverksindustri (holländsk
vädersåg) från 1600-talet.

Medeltida rektangulär borganläggning från 1300-talet,
omgiven av vallgravar. Samtida bebyggelselämningar i
form av bl a bakstuga och smedja söder om
borganläggningen, ytterligare vallgravar längre söderut.
Viken mellan Vivesholm och Sågholmen, som
uppankringsplats för skepp. Batteriramper från 1700-tal
anlagda på västra sidan av borgen.

Sammanfattande värdetext 1987:

Rester efter en under medeltiden av Vitaliebröderna anlagd befästning på en i havet utstickande udde. Fästet som
under tidernas lopp flera gånger återuppbyggts och förbättrats, användes senast under 1700-talet. Längre ut på udden
- då en holme - låg på 1600-talet en vädersåg. En vetenskapligt och pedagogiskt intressant historisk anläggning i
ett område med mycket stora naturvärden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Vivesholm ligger på en revliknande halvö som skjuter ut i havet. Den består av sand, morän och strandvallar på en nivå
upp till 5-6 meter. Området är sparsamt beväxt med enbuskar och utanför borgen i öster av lite tätare tallskog. Området
utgörs av betade strandängar och är en viktig fågellokal. Idag hopkopplad med Vivesholm ligger Sågholmen något
länge ut mot vattnet, under äldre tid en egen ö, som har fungerat som ett skydd för uppankrande skepp i bukten mellan
de två öarna.
Borgen ligger i ett strandnära läge på en udde som under medeltid var omfluten av vatten på alla sidorna. På holmens
högre partier, bestående av sand och grus, är borgen anlagd.

Figur 95. Vivesholm utgörs av en flack, strandbetad udde med gles vegetation. Utanför Vivesholm ligger Sågholmen, benämnd
efter att det tidigare funnits en vindsåg på ön. Området mellan de två öarna var under äldre tid en skyddad plats för att ankra upp
skepp.

Historisk landskapskaraktärisering

På Vivesholm lät Hertig Erik av Mecklenburg (Albrekts son) anlägga ett fäste eller slott. Det kallades för
Landescrona. Hertig Erik samarbetade då med de så kallade Vitaliebröderna, vilka var sympatisörer till Albrekt och
verkade för att undsätta Stockholm med livsmedel (på lågtyska = vitalier), sedan staden belägrats av drottning
Margaretas trupper.
För Vitaliebröderna spelade Gotland en viktig roll som replipunkt i samband med deras kapningar av skepp i
Östersjön, Deras kapningar blev till slut till en allvarlig fara för all sjöfart på Östersjön.
För att stävja deras verksamhet ingrep Tyska Orden år 1398 med en flotta på 84 fartyg med 4000 man jämte 400
hästar samt livsmedel, kanoner, krut etc. Truppen landsattes i Västergarn och de intog snart Landescrona och
brände det till grunden, i likhet med två andra av Vitaliebrödernas slott på ön.
Vivesholm har även en senare historia, bland annat i samband med det slutliga övertagandet av Gotland av Sverige
från Danmark 1676. I samband med ett krig med Ryssland år 1710 sattes anläggningen åter i stånd. Den gick då
under namnet Redutten Stålhatt. Därefter har anläggningen fallit i glömska och spelat ut sin roll.

Dagens landskap och
bebyggelsestruktur

Kopplingen mellan Vivesholm och
Sågholmen är viktig för förståelsen av
den medeltida situationen. Borgen,
rektangulär, ca 110 x 75 meter stor, är
mycket väl framträdande i landskapet
med en kraftig mur omgivande en inre
plan yta. Utanför vallen finns en vallgrav
som omger hela anläggningen. Mitt på
den östra sidan är en öppning, påträffad i
samband med de arkeologiska
utgrävningarna.
Utanför anläggningen finns flera
byggnader, vilka har visat sig vid de
arkeologiska undersökningarna hysa
såväl en större bakstuga som en smedja.
Dessa kan ännu ses som svaga
förhöjningar i landskapet.

Historiska skikt

Medeltid: Borgen centralt i anläggningen
med klara belägg för en medeltida
datering.
Historisk tid: Redutten Stålhatt,
bestående av skyttevallar mellan borgens
västra långsida och havet. Platsen för
vindsågen på Sågholmen.

Figur 96. Kartan 1700 visar att ännu vid den här tiden var Vivesholm en ö.
Utanför Vivesholm ligger Sågholmen, på vilken lantmätaren markerat en
vindsåg. Den blå linjen markerar nuvarande avgränsning av riksintresset och
med violett streckad linje är den ur historisk synvinkel föreslagna. Den
överensstämmer väl med tidigare avgränsning, förutom i öster, där en mindre ö
bör ingå i riksintresset.

Figur 97. Borgen sedd från söder. Vallarna som omger borgen är 3-4 meter höga, har en kärna av sten och ovanpå detta en
torvkappa av flera lager. Insidan av borgen är relativt plan och platt, med undantag av en markant stenhög längs västra långsidan
(till vänster i bilden) som möjligen utgör rester av en stenbyggnad/torn. På den högra långsidan skymtar man den port som finns i
muren.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Det öppna, betespräglade landskapet utan någon bebyggelse är idag lätt att läsa av, lättillgängligt och ett pedagogiskt
illustrativt historiemonument. Målet är att miljön skall fortsätta att vara opåverkat av kommande tiders verksamheter.
Det innebär att:
• Området är överblickbart och strandnära och får inte bebyggas.
• Området bör kontinuerligt betas för att hålla kvar den öppna, välbetade och visuellt mycket
tillgängliga miljön intakt.
• Informationen om platsens historia bör uppdateras.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Den nu föreslagna gränsen för riksintresset är något utvidgat i vattnet, för att bättre ringa in de vattenområden som
fungerade som uppankringsplats för skepp till Vivesholm. Den smala landtunga som finns i sydost har också
inkorporerats i riksintresset, i övrigt är det små förändringar.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Vivesholm [I 24]
Socken: Sanda
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken och plats.
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Andréen, A. 2011. Medeltidens Gotland.

Figur 98. Riksintresset Vivesholm, bestående av Vivesholm och
Sågholmen och omkringliggande vattenområden. Föreslagen
reviderad avgränsning av riksintresset markeras av heldragen
röd linje.

Vallhagarområdet [I 25] (Fröjels sn)
Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Fornlämningsmiljö med en av Gotlands största och mest
kända järnåldersboplatser av högt vetenskapligt och
pedagogiskt värde.

Odlingslandskap och fornlämningsmiljö med
boplatslämningar, vägar, åkrar och ängar samt
gårdsbebyggelse vilka speglar ett kontinuerligt nyttjat
odlingslandskap från järnåldern fram till 1900-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Ett stort antal husgrunder, malstenar, fägator, fossil
åkermark och stensträngssystem från äldre järnålder samt
flera intilliggande gravfält från flera tidsperioder.

Ett stort antal husgrunder, malstenar, fägator, fossil
åkermark och stensträngssystem från äldre järnålder samt
flera gravfält och vägsträckningar från olika tidsperioder.
Välbevarad gårdsbebyggelse från 1700- till 1900-talet.

I området ingår även: Dagens bebyggelse från 1700- till
1900-talet vid gammal väg på andra sidan en f.d. myr.

Vallhagarområdet är beläget i anslutning till flera äldre
vägar som passerar området och knyter an till den
nordsydgående gamla vägslingan i östra delen av
området. Dessa vägar knyter samman miljön på ett
pedagogiskt och upplevelsebart bra sätt.
Upplevelsen av området är i hög grad knutet till den
landskapsmässiga kopplingen mellan järnåldersbygden
och dess gravfält och det historiska landskapet med
gårdar, åkermark och ängen.

Sammanfattande värdetext 1987:
Området domineras av en öppen odlingsbygd omgiven av skogsmarker och med dagens bebyggelse koncentrerad till
den sydöstra delen. Platsen har varit bebodd sedan bronsålder - tidig järnålder. Vallhagars fornby består av fem-sex
gårdar med idag 17 bevarade husgrunder, fullständigt undersökta på 1940-talet. Här finns fossila åkrar, fägator och ett
omfattande hägnadssystem. Flera stora gravfält finns inom området, avspeglande olika tidsperioder. Dagens
bebyggelse stammar från 1700-talets början med några få moderna tillskott. Längs vägen i öster bildar gårdarnas
många parter en av Gotlands få bygator. I söder ligger ett grannlag med många storbyggda gårdar, bl a tre 2-vånings
parstugor. Vallhagarområdet ger rika möjligheter till studier av en komplett fornlämningsmiljö, där en bygds
utveckling kan följas från järnålder till våra dagar.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området består av skogsmarker/betesmarker i norr och i väster samt ett öppet odlings- och beteslandskap i centrum med
den nutida bebyggelsen liggande i anslutning till de äldre vägsträckningarna genom området, dels längs den
nordsydgående landsvägen Klinte-Hemse, dels längs den öst-västgående vägen i södra delen av området. Den centrala
delen av området utgörs av tämligen låglänta marker, för att både mot väster och öster höja sig. Bebyggelsen, särskilt
den historiska bebyggelsen, har ett karaktäristiskt höjdläge på den ås som löper längs områdets östra kant i nordsydlig
riktning.

Figur 99. Landskapet vid Vallhagar utgörs under äldre tid av ett välavgränsat inägolandskap, omgivet av omfattande
skogsmarker, framför allt i väster. Gårdarna ligger 1700 i utkanten av inägolandskapet (åker och äng), huvudsakligen längs de
vägar som passerar bygden. I väster finns den omfattande järnåldersbebyggelsen vid Vallhagar, ursprungligen bestående av 24
husgrunder (husgrunder i kartan är utmärkta med mörkbruna rektanglar). Man kan notera placeringen av förekommande
gravfält, som på ett tydligt sätt ringar in det mycket gamla inägolandskapet. Blå linje markerar tidigare avgränsning, röd streckad
linje föreslagen avgränsning av riksintresset utifrån det historiska perspektivet.

I gränsområdet mellan skogsbygden i väster och norr och den bördigare
odlingsbygden i öster, ligger flera fornminnesområden, bland annat det
omfattande boplatsområdet vid Vallhagar.

Historisk landskapskaraktärisering

Fröjel socken karaktäriseras av två delar, ofta benämnde Övre och Nedre
Fröjel. Nedre Fröjel utgörs av gårdarna och kyrkan nere vid den vikingatida
hamnen, Övre Fröjel är gårdarna i östra delen av socknen, skild från Nedre
Fröjel av ett flera kilometer brett skogsbälte. Övre Fröjel karaktäriseras av ett
väl bibehållet odlingslandskap med rötter i förhistorisk tid, inte minst speglat
av Vallhagar med sina totalt 24 husgrunder från den äldre järnåldern, belägna i
västra kanten av bygdens inägor. Kartan 1700 speglar tydligt detta slutna och
väl sammanhållna kulturlandskap av karaktäristisk typ för bygder vid kanten av
skogen.
Området hyser 7 gårdar under 1600-talet, vilka alla är tämligen normalstora
skattegårdar. Under medeltid har det troligen funnits ytterligare två gårdar
inom området. Strax norr om Bofride är platsen för en medeltida ödegård med
namnet Piggarve (namnet finns på skattläggningskartan över ett avgränsat
åkerområde) och omedelbart väster om Kaupe gård är av allt att döma platsen
för en ödegård med namnet Stiuparfwe/Stauparfwe.
Det finns en markant skillnad i bebyggelsens lokalisering under den äldre
järnåldern (synlig genom förekommande husgrunder (kämpgravar) och 1600talets bebyggelselägen. I det förra fallet är bebyggelsen koncentrerad till
Vallhagarområdet i väster, samt i form av en eller två gårdar centralt i
inägolandskapet. Den yngre bebyggelsen ligger helt koncentrerad till östra och
södra kanten av inägomarken. Landskapet i övre Fröjel visar därmed tydligt den
generella bild som finns om en omflyttning av bebyggelsen på Gotland under
loppet av vikingatid-tidig medeltid.
Man kan för övrigt notera hur väl placeringen av gravfälten ”ringar in”
inägolandskapet på västra, norra och östra sidan. Gravfälten är i detta fall tydliga
markörer för den historiska kontinuiteten inom det avgränsade landskapsrummet
och bör därför ingå riksintresset.

Figur 100. Bebyggelsen vid Vallhagar
utgör totalt 24 husgrunder, troligen
markerande ca 10 gårdar, där de
flesta husen är väl framträdande i
landskapet. Strax söder om
bebyggelsen finns ett gravfält från
tidig järnålder. Vallhagar är ett av
länets mest besökta
fornlämningsområden och här finns en
vandringsled utmärkt genom området.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området karaktäriseras idag av ett omväxlande jordbrukslandskap, med åkermarker och insprängda mindre beteshagar
och ängsmarker, särskilt i områdets centrala del. Vallhagarområdet är öppet och betas sedan lång tid. Väster om
Vallhagar och norra delen av området utgörs av barrskogar, delvis på tunna jordar.
Den centrala myren är idag åkermark. De äldre vägar som löper genom området på 1600-talet, och tidigare, är ännu i
hög grad bevarade. Särskilt gäller detta vägen från Fröjel kyrka, om passerar mot öster inom den norra delen av
riksintresset. Bebyggelsebilden vid Puser och Bofride är ännu i hög grad en spegel av situationen före laga skiftet, då
flera av parterna kvarligger på den ursprungliga platsen.
Den nuvarande bebyggelsen ligger till stor del
koncentrerad till den gamla landsvägen i områdets östra
del. Här finns också rester efter flera kalkugnar,
väderkvarnar samt ett sojde.
Dagens bebyggelse stammar från 1700-talets senare del
till 1900-talets början med några få senare tillskott.
Gårdarna Alstäde, Ansarve, Kaupe och Bofride, vilka är
delade i många parter, bildar en av Gotlands få vägar av
bygatekaraktär. Bebyggelsen är genuin och till stor del
välbevarad, som t ex sydvästra parten på Alstäde med
byggnader från 1700-talet.
Grannlaget vid Puser består av tre storbyggda parter. De
södra och västra parterna består av parstugor i två

Figur 101. Bilden visar den nordligaste av husgrunderna inom
Vallhagarområdet. Den är ca 30 meter lång och upp till 11
meter bred. I folkmun har den ofta betecknats som ”kyrkan”.

våningar från 1700- och 1800-talen med
tillhörande flyglar och stora
ekonomibyggnader. Norra parten ligger under
Bofride och har en stor bred
mangårdsbyggnad med flerdelad plan från
1800-talets andra hälft.

Historiska skikt

Ett utpräglat järnålderslandskap, med
omfattande spår av husgrunder, hägnader och
fossila åkrar samt ett flertal gravfält.
Det historiska landskapet präglas av en
bebyggelse som ännu i mycket hög grad
kvarligger på det medeltida läget och ger en
utmärkt illustration till frågan om det
kontinuerligt nyttjade landskapet.

Mål för att tillgodose riksintresset

Figur 102. Puser gård, belägen direkt intill den gamla landsvägen från
övre Fröjel ner till Eksta och Fröjel kyrka. Foto Puser gård.

Utgångspunkt och mål

Vallhagars järnåldersbebyggelse, belägen på västra sidan av en dalgång, och gårdarna under medeltid och framåt,
belägna på östra sidan av nämnda dalgång, bildar tillsammans ett pedagogiskt och överblickbart och tämligen
lättförståeligt kontinuerligt nyttjat landskap, där dalgången varit den centrala punkten under hela historiens gång. Denna
upplevelse och inblick är väsentlig att bevara, liksom den bild som finns av gårdarnas placering under senare tid längs
vägarna i östra delen av miljön.
Det innebär att:
• Nybebyggelse bör behandlas restriktivt och med krav på anpassning till miljön, där eventuell nytillkommen
bebyggelse bör kopplas till befintlig bebyggelse och till de vägar som löper i kanterna av miljön. Den centrala delen,
liksom den västra och norra sidan av dalgången, som idag är i det närmaste obebyggd, bör förbli så, för att inte
påverka miljön negativt. Mer omfattande förändringar av landskapet genom exploatering, byggande av
anläggningar m m bör undvikas.
• Åtgärder bör genomföras på ett sådant sätt att värdebärande företeelser inte påverkas negativt.
• Fornlämningar bör om möjligt hållas framröjda.
• Fortsatt brukande av jordbruks- och skogsmark, bete av hagar och ängar bör om möjligt utökas.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till revidering av avgränsningen av riksintresset innebär tämligen marginella justeringar. Det är enbart i norr
och i söder som riksintresseområdet föreslås utvidgas. I norr handlar det om det äldre vägsystemets koppling såväl till
gårdarna som till gravfälten och i söder för att ringa in ett långsmalt gravfält som följer längs landsvägen mellan Klinte
och Hemse.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Vallhagarområdet [I 25]
Socken: Fröjel
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).

6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken.
7. Stenberger, M. - Jensen, O-K. 1955. Vallhagar I och II.
8. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
9. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.

Figur 103. Riksintresset Vallhagar med föreslagen justering av gränsen. Röd linje markerar föreslagen justering av
avgränsningen, blå linje nu gällande avgränsning.

Nytt föreslaget namn: Digerrojr i Garda [I 34] (Alskog, Garda och Lau
socknar)
Nuvarande namn: Digerrojr i Garda [I 34] (Garda sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Vetenskapligt intressant fornlämningsmiljö från
bronsåldern intill sockengräns.

Fornlämningsmiljö med lämningar från bronsålder-äldre
järnålder belägen längs gränsen mellan Lau och Garda
socknar. Ett illustrativt exempel på revirmarkerande
fornlämningar från bronsålder-tidig järnålder.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Enstaka storrösen samt talrika skeppssättningar och
stensättningar.

Ett omfattande fornlämningsområde från bronsålder-äldre
järnålder, bestående av ett stort antal fornlämningar i
form av rösen, stensättningar, skeppssättningar, resta
stenar och hägnadsrester, belägna längs en ås och en äldre
vägsträckning och sockengräns. Centralt i området ligger
gravröset Digerrojr, som är ca 35 meter i diameter och 45 meter högt och mycket framträdande i landskapet.
Miljön är ett belysande exempel på det territoriella
agerandet under bronsålder, med gravar belägna längs
gränser, vägar etc för att markera ägandet.

Värdetext 1987:

Ett tätt fornlämningsområde från främst bronsålder.Dess placering vid nuvarande sockengräns gör området
intressant ur vetenskaplig synpunkt. Här finns också stora pedagogiska värden liksom naturvärden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området utgör gränsområde mellan Lau och Garda socknar och består av ett större barrskogsområde med gammelskog
med stort inslag av gran, med tät undervegetation av bl a blåbärsris på relativt jämn sandblandad jord. Fornlämningarna
ligger på en svag ås som löper i nordsydlig riktning som också bildar gräns mellan Garda och Lau socknar. Väster om
åsen i dess södra del är en uppodlad myr.

Historisk landskapskaraktärisering

Området har så långt man kan följa det i det äldre kartmaterialet varit skogsmark/utmark. Någon mer omfattande
bosättning inom området har aldrig förekommit. Gravarna är en form av yttermarkering av territoriet.

Figur 144a. I gränsområdet mellan Lau och Garda socknar finns ett pärlband av fornlämningar, med ett större röse central i
stråket och med skeppssättningar och stensättningar. De utgör ett markant stråk av revirmarkerande lämningar och följer en
tydlig ås i nord-sydlig riktning. Den blå linjen markerar gällande avgränsning av riksintresset.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Området utgörs som helhet av skogsmark, i sydväst gränsande till åkermark (tidigare myr).

Historiska skikt

Förhistorisk tid, med betoning på bronsålder-äldre järnålder.

Mål för att tillgodose riksintresset
Miljön är helt belägen i skogsmark, ingen
bebyggelse påverkar miljön där skogsbruk är
den enskilt mest betydande påverkansfaktorn på
miljön. Det innebär att:
• Nybebyggelse bör inte tillåtas i området.
• En kontinuerlig röjning av området runt
fornlämningarna är avgörande för bevarandet
av miljöernas upplevelsebarhet.
• Skogsbruket måste ta stor hänsyn till
fornlämningarna och miljön, vilket innebär att
ris inte får kvarlämnas på lämningarna eller i
inringat område, att markberedning måste ske
med skonsamma metoder och att avverkning
och utkörsel av avverkad skog måste ske utan
risk för skador på fornlämningarna och deras
närmiljö.

Uttolkning av gräns 2016

Avgränsningen av riksintresset föreslås
utsträckas såväl längre mot norr som mot söder,
för att inbegripa hela kedjan av lämningar längs
det markanta stråket av gravar.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Digerrojr i Garda [I 34]
Socken: Alskog, Garda och Lau
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Figur 144b. Stråket med fornlämningar, som bildar
en tydlig linje/gräns i det förhistoriska landskapet
föreslås förlängas något mot både norr och söder, för
att inbegripa hela linjen av fornlämningar. Skälet är
att lämningarna med stor sannolikhet skall ses som
delar av ett sammanhållet kulturhistoriskt fenomen, i
likhet med andra motsvarande linjära miljöer av
fornlämningar på Gotland.

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

Fig 145. Digerrojr sett från sydost.

Närkusten [I 36] (Närs sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kustmiljö med ett stort antal för Gotland traditionella
Kustlandskap med ett stort antal för Gotland traditionella
fiskelägesmiljöer i flackt öppet kustlandskap som visar på fiskelägesmiljöer från 1700- till 1900-tal med som
östgotländsk strandkultur från 1700- till 1900-talet.
återspeglar hur kusten utnyttjats för fiske och handel från
vikingatid till 1900-talet. Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Flera fiskelägen varav ett med kapelltraditioner.
Strandbodar i sten och trä.
I området ingår även:
Ett flertal järnåldersgravfält varibland ett söder om
Rikvide med närmare 800 gravar, vikingatida hamnläge
vid Hamngården, svärdslipningsstenar samt
skansanläggningar från 1700-talet.

Flera fiskelägen, varav ett med kapelltraditioner och
ursprung i medeltid. Gistgardar, länningar och lysstänger.
Bryggor och pirar. Strandbodar i sten och trä. Ett flertal
järnåldersgravfält varibland ett söder om Rikvide med
närmare 800 gravar med förekomst av bildstenar,
vikingatida hamnläge vid Hamngården,
svärdslipningsstenar samt skansanläggningar från 1700talet. Plats för Strandridaregård.
Det flacka och öppna strandlandskapet med vikar och
uddar och oftast steniga stränder. Det i långa stycken helt
öppna landskapet ger goda möjligheter till visuell
överblickbarhet.

Sammanfattande värdetext 1987:

Området är ett flackt öppet strandlandskap med vikar och uddar och oftast steniga stränder. Vegetationen är sparsam
med gräs och enbuskar över stora områden och någon enstaka talldunge, på vissa ställen är åkrar. Gårdsbebyggelsen
ligger längre upp i land. Flera gravfält finns från järnåldern, bl a ett större innanför Austerviken vid Smiss.
Området har ovanligt många fiskelägen, såväl större som mindre, där flera är kulturhistoriskt värdefulla med bodar
från 1700-, 1800- och 1900-talen. De stora fiskelägena Kapellet, Djaupdy och Nabbu har vardera ett 30-tal bodar,
varav många ålderdomliga, lysstänger, länningar och gistgardar finns bevarade. Trots en utveckling från enkla
bodar för husbehovsfiske till fritidsboende och fritidsfiske, kan man få en god bild av östgotländsk strandbodskultur
från tre århundraden.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området är ett öppet, storskaligt landskap med vida utblickar över en öppen, välbetad och flack strand. Det karga
landskapet präglas av gräs och enar, men här finns också mindre dungar med gles tallskog.
Halvön Närsholmen består av ett ödsligt, flackt hedartat beteslandskap med glest förekommande enar och ett fåtal
talldungar. Kalkberget går i dagen inom delar av ön. Stränderna är steniga. På det lågt liggande näset mellan den forna
ön och fasta landet finns en planterad tallskog med inslag av björk. Jorden utgörs genomgående av sand och grus. Söder
om Närsholmen utbreder sig ett svagt kuperat landskap som sakta höjer sig längre in mot land. Området ligger generellt
lågt; från havsnivån upp till 5 meter över havet.
Lämningarna längs kusten speglar en 1000-årig historia, där lämningar och aktiviteter har följt strandens förskjutning
över tid. Vikingatida lämningar såsom gravfält, slipskårestenar etc ligger numera en bit upp på land. Äldre fiskelägen
finns ovanför de sentida fiskelägena vilket tydligt visar på strandförskjutningen.

Historisk landskapskaraktärisering

Kustzonen har med tanke på den låga höjden över havet aldrig varit permanent bebodd under förhistorisk tid.
Strandängarna här har dock nyttjats som betesmark och på flera ställen finns gravfält från framför allt vikingatid, lågt
liggande vid den forna kusten.
Vid gården Smiss, intill Austerviken, finns ett av Gotlands största gravfält med ca 800 gravar. Gravfältet är skadat i
sydväst av odling och det har ursprungligen varit större än vad som nu är registrerat. För detta talar att man vid
odlingsarbeten påträffat ett stort antal lösfynd, uppenbarligen kommande från förstörda gravar. På gravfältet har även
påträffats flera bildstenar. Gravfältet skall troligen knytas till någon form av hamnverksamhet i området.
Ett annat mindre gravfält, troligen från samma tid, ligger närmare stranden, norr om Austerviken. Innanför näset till
Närsholmen finns ett område med slipskårestenar. På Kapelludden i söder och norr om Närshamn finns rester efter
skansar i form av vallar, troligen uppförda åren 1712-13. Vid den norra skansen syns rester efter Närs gamla hamn från
1800-talet, liksom grunden efter ett hus, eventuellt ett handelshus, från samma tid. Spåren i landskapet antyder att det
sannolikt redan under vikingatid har legat en hamn här, knuten till ett intilliggande gravfält från vikingatid. Norr om
sagda gravfält är platsen för Strandridaregården, utmärkt i skattläggningskartan över När från ca 1700.
Kartan 1700 ger en belysande bild av hur kustzonen nyttjades under äldre tid (figur 153). Närsholmen var vid den här
tiden skild från fasta landet och utgjordes som helhet av betesmark. Den norra delen av området hyser två märkliga
åkerområden, i direkt anknytning till kusten. Åkermarken inom områdena, både vid Hammaren och vid Nyan, är
uppdelade på ett mycket stort antal gårdar, inte bara från När socken utan från flera närliggande socknar. En parallell till
dessa splittrade åkerområden finns i södra delen av Sundre socken, där gårdar i såväl Vamlingbo som Sundre och
Hamra äger lotter. Förmodligen har dessa områden en historia långt ner i förhistorisk tid som en form av allmänning,
vilken under loppet av medeltiden har delats upp mellan skilda gårdar.

Figur 151. Kustzonen i När socken under 1600-talet, speglad i skattläggningskartan. Stora delar av kusten utgörs av
betesmarker, med mindre inslag av begränsade åkermarker, framför allt i södra och mellersta delen. I norra delen finns två
välavgränsade åkerområden som skiljer sig från övrig åkermark i och med att ägorna är fördelade på ett stort antal gårdar
inom flera socknar. Längs kusten finns de flesta fiskelägena markerade, ännu idag existerande.

Spritt längs kusten finns flera av de fiskelägen som idag är
kända, vilka också oftast är markerade i kartan. Detta skall
dock inte tolkas som att de inte fanns vid tiden för kartans
upprättande. Lantmätarna redogjorde inte alltid för alla
fiskelägena längs kusten.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Dagens landskap är ännu i hög grad öppet och visuellt
tillgängligt, med god överblick över strandlandskapet, framför
allt i den norra delen och området vid Närsholmen.
Värdefulla fiskelägesmiljöer från 1700, 1800- och 1900-talet.
Kustområdet saknar i princip permanent bebyggelse och
området karaktäriseras av ett flertal kulturhistoriskt värdefulla
fiskelägesmiljöer från 1700-, 1800- och 1900-talen. Dessa har
i många fall genomgått en förändrad användning från enkla
bodar för husbehovsfiske till mer påkostade sådana för
fritidsboende och fritidsfiske.Trots denna utveckling kan man
få en god bild av strandbodskultur på sydöstra Gotland i svunnen
tid.
Längst i söder ligger Kapellets fiskeläge med ett 30-tal bodar

Figur 152. Bildsten av kalksten med bild av seglande
skepp, funnen på gravfältet vid Smiss. Baksidan är
ornerad med huggna linjer och nedmejslade fält. Ramoch tvärbårderna är ersatta av en följd av åttor,
respektive en tvåbandssnodd i fältet. Ovanför den senare
och en marklinje finns två kämpande män med svärd,
sköld och spjut. Foto SHM.

i en lång rad längs stranden och en mindre L-formad
länga. Flertalet har långsidorna mot sjön och är
byggda i sten med fal-, papp- eller plåttak, tidigare
hade troligen de flesta tak av stenflis. De flesta bodarna
är från 1700- och 1800-talet men några är nybyggda och
anpassade till den rådande stilen. De två lysstängerna
(gotländska för fiskefyrar) är kvar, liksom många
länningar, (förtöjningsplatser för båtar) även om en del
bryggor tillkommit. Namnet Kapellet går sannolikt tillbaka på en medeltida kyrkobyggnad på platsen och
gravfältet nordost om Kapellakarn (Kapellåkern) sägs
enligt sägnen tillhöra denna.

Figur 153. Detalj ur skattläggningskartan över När, från ca
1700. Strandridaregården är utmärkt i kartan. Söder om denna
finns en väderkvarn markerad och något längre söderut en
brygga ut i havet, med texten Skieppsbroo”. Källa akt 09-när-2,
Lantmäterimyndighetens arkiv.

På Närsholmen finns ett par enkla bodar i trä från
mellankrigstiden nära fyren. På ”Stangudden" har
funnits en vårdkase.
På Holmrain vid Austerviken ligger Fluntingsbod med
några få bodar från skilda tidsåldrar på rad längs
stranden. Fiskeläget har kvar karaktären av enkelt
husbehovsfiske.

Vid Austervikens norra strand ligger fiskeläget
Trådstrand med ett 10-tal bodar i klunga, de flesta
byggda i resvirke på 1900-talet. Ett par av bodarna
har ett enklare utförande och är, liksom de båda
bryggorna, äldre än resterande bodar. Trådstrand är
med sitt öppna och utsatta läge, typiskt för äldre
gotländska fiskeplatser.
Mellan Trådstrand och Djaupdy ligger flera små
fiskeplatser med vardera ett par enkla bodar och
länningar.
Djaupdy är ett stort fiskeläge med ett 30-tal bodar i
sten och trä från skilda tidsperioder liggande i
klungor och rader kring en hamnplan. Många är
ombyggda för fritidsboende, men den äldre
karaktären är ännu synlig. Hamnen har bryggor och
två pirar av sten. Ovanför denna står två lysstänger.
Utanför bodarna finns gistgardar för nättorkning.
Vid Lillviks södra strand ligger Hammarnäs
fiskeläge med ett 10-tal bodar i trä i en L-formad
rad öppet beläget i landskapet.

Figur 154. Kapellets fiskeläge i kartan från ca 1700. Strax norr om
fiskeläget är en vardstång utritad och till höger om denna en
”fÿrbååk” som skulle lysa vägen in för fiskarna när mörker rådde.

På udden mellan Lillvik och Prästviken ligger fiskeläget Nabbu, som tidigare var Laubornas fiskeplats. Bodarna ligger
något oregelbundet på rad innanför hamnen, som förr var en smal vik. Här finns ett 30-tal bodar, där den norra
bodgruppen är äldre än den södra. De flesta av dessa är byggda i sten och flera av dessa har ursprungligen haft flistak.
En lysstång och en del av gistgarden är kvar.
Vid Nyudden och Hallsarvebod i norr finns flera spridda bodar av senare datum. Fiskeplatsen ligger storslaget vackert
i det öppna landskapet vid kanten av Lausviken och med Laus holmar utanför.

Historiska skikt

Förhistorisk kustanknuten verksamhet, hamnar, kustnära förhistoriska begravningsställen. Medeltida och historiska
fiskelägen och skansar.

Figur 155. Djaupdy fiskeläge, bestående av ett 30-tal bodar i sten och i trä från skilda perioder.

Figur 156. Hammarnäs fiskeläge består av ett tio-tal bodar i trä, liggande i två rader vinklade mot varandra.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Det öppna och visuellt tillgängliga beteslandskapet längs kusten med vida utblickar, och med ett flertal välbevarade
ålderdomliga fiskelägen, utgör en mycket illustrativ bild av kustens aktiviteter i ett långt historiskt perspektiv.
Möjligheten att bevara så långt möjligt denna miljö opåverkad är centralt för bevarandet av de kulturhistoriska värdena.
Det innebär att:
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden samt för att inte påverka landskapsbilden negativt.
• Ny bebyggelse bör endast tillåtas som ersättningsbebyggelse eller för jordbrukets behov.
• Tillkommande bebyggelse bör anpassas till lokalt byggnadsskick, såväl vad gäller form, storlek etc som placering..
• Landskapet bör hållas öppet genom bete i så hög grad som möjligt.

Figur 157. Nabbu fiskeläge, bestående av ett 30-tal bodar i två grupper, där den vänstra gruppen i bilden är den äldre.

Uttolkning av gräns 2016

Gränsen för riksintresset föreslås tydligare knyta an till kustområdet och de lämningar och anläggningar som är
kärnvärdena i riksintresset, såsom fiskelägen, skansar, hamnar, gravfält etc, som belyser kustzonens nyttjande över tid.
Förslaget till avgränsning innebär att de västligaste delarna av riksintresset, in mot land, utgår.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Närkusten [I 36]
Socken: När
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Fiskelägesinventeringen 1973.

Figur 158. Förslag till riksintressets avgränsning. Gränsen avser att bättre knyta an till kärnvärdena i riksintresset, dvs de
kustanknutna verksamheterna i form av fiskelägen, skansar, hamnar etc. Röd linje förslag till justering av
riksintressegränsen, blå linje nuvarande avgränsning.

Lickershamn [I 50] (Stenkyrka sn)
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kust- och hamnmiljö med förhistorisk kontinuitet med
talrika fornlämningsmiljöer, bla strategiskt belägna
fornborgar på klintarna. (Kustmiljö, gårdsmiljö).

Kustmiljö med förhistorisk kontinuitet med talrika
fornlämningsmiljöer som på ett tydligt sätt återspeglar en
kustmiljös utveckling i ett kontrastrikt kustlandskap från
stenålder fram till 1900-tal.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Stenålders- och bronsåldersboplatser, järnåldersgravfält
samt tre fornborgar. Bebyggelse med anknytning till
fiske. Kvarnmiljö från 1700-talet. Gårdsbebyggelse och
kvarn från 1800-talet.

Stenålders- och bronsåldersboplatser, vikingatida gravfält
direkt intill den forna hamnen samt tre fornborgar.
Bebyggelse med anknytning till fiske. Hamnplats från
vikingatid. Dalgången är omgiven av markanta
klinthöjder, på vilka fornborgarna från järnåldern ligger
strategiskt placerade med vida utblickar över
hamnområdet och omgivande landskap. Hamnen och
fiskelägets strategiska lokalisering längst in i viken,
omgiven av den markanta klinten. I kanten av dalgången
flera stenåldersbosättningar. Det isolerade läget i relation
till socknens övriga bebyggelse, där hamnen vuxit ut från
ett litet fiskeläge till att bli en mer permanent hamnplats
under loppet av 1600-tal till våra dagar.

Sammanfattande värdetext 1987

Hamnmiljö, fornborgsmiljö, kvarnmiljö samt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Kussträckan utgörs av en klintkust med den berömda rauken Jungfrun i väster. Upp mot klinten finns öppna åker- och
betesmarker, vilka bryts av tydliga klintkanter, särskilt i öster.

Historisk landskapskaraktärisering

Området, som utgjort en väl skyddad dalgång med kontakt till en skyddad havsvik, har varit bebott sedan stenåldern.
Två kända stenåldersboplatser finns inom området. Tre fornborgar finns uppe på var sin klint och ligger på rad i SVNO riktning, längs klintkanten som omger dalgången. Den historiska dimensionen speglas också av ett medelstort och två
mindre gravfält från järnåldern.
Området nere vid kusten hyser lämningar efter en hamn/fiskeläge med rötter i vikingatid. Så långt man kan följa
området i det äldre kartmaterialet har här varit en hamn och troligen har här funnits hamn sedan den yngre järnåldern,
vilket ett större gravfält beläget intill hamnen indikerar.
I anslutning till hamnområdet finns under 1600-talet tre mindre områden med åker och äng som troligen indikerar att
det har funnits några mindre gårdar nere i hamnområdet under medeltid, vilka har försvunnit till våra dagar.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Den äldre bebyggelsen i Lickershamn stammar till största del från 1800-talets mitt, uppförd av fiskarbefolkningen, där
mindre jordbruk kompletterade inkomsten från fisket. Boningshusen är ofta parstugor i sten, mindre än gårdarna uppe
i socknen. Flera flyglar och ladugårdar finns kvar, uppförda i sten, pinnmur eller bulteknik. Bebyggelsen är
moderniserad och därigenom förändrad. Nyare byggnader har tillkommit.
Fiskeläget Lickershamn utgörs av ett tjugotal rödmålade strandbodar. Nästan alla har byggts i samband med hamnens
utbyggnad på 1930-talet, med undantag för två skiftesverksbodar som härstammar från 1700-talet. Under 1940-talet byggdes ett
salteri och i hamnen finns också en vågbod. Fiskeläget och hamnen bildar en välbevarad kulturmiljö från mitten av 1900-talet.
Längst i söder mot skogskanten finns en privat samling på ca 10 stycken bulhus samt en stolpkvarn, ditflyttade av
konstnären Willy Bolin.
Strax söder om hamnen ligger två gårdsparter, varav den västra har en välbevarad parstuga och flygel i sten med
tegeltak samt en bullada från 1800-talets första hälft.
Landskapet är ännu idag öppet och visuellt tillgängligt. Nerfarten från landsvägen ner mot Lickershamn bjuder på en fin
överblick över hamnområdet.

Figur 224. Fiskeläget vid Lickershamn, som har anor från åtminstone medeltid.

De senaste åren har inneburit en tämligen
omfattande etablering av aktiviteter inom området
förknippade med turism. Här finns, under
sommartid, en restaurang nere vid hamnområdet.
Längre mot öster finns en stugby och i omgivande
skogsområden har en etablering skett av ett flertal
fritidshus.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

De väsentliga värdena i miljön ligger i nyttjandet av
kustpartiet för fiske och sjöfart under en mycket lång
tidsperiod, från vikingatid till nutid. Anläggningar
och lämningar kopplade till denna historiska
utveckling är härvid av central betydelse och bör så
långt möjligt fortsättningsvis framträda i miljön,
samtidigt som tillkommande bebyggelse inte skall
påverka upplevelsen av miljön och förta den
historiska dimensionen.
Det innebär att:
• Fortsatt jordbruk och landskapsvård för att hålla
landskapet öppet är av väsentlig betydelse.
• Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelsestruktur och knytas så långt möjligt till
befintlig bebyggelse, såväl vad gäller lokalisering
som form, färg oh storlek.
• Grus- jord och stentäkt bör undvikas och större
exploateringar som påtagligt påverkar miljön bör
inte ske.

Figur 226. Dagens Lickershamn.

Figur 225. Landskapet 1700 vid Lickershamn. Nere vid kusten finns
tre mindre områden med åker och äng och därtill ett större och ett
mindre gravfält (markerat med svag röd ton). Långt från
hamnområdet finns gårdarna i socknen, här i form av fyra gårdar.
Nuvarande avgränsning (blå linje) inbegriper ett omfattande
skogsområde i söder, och även delar av gårdarnas marker.
Utgående från det historiska landskapet föreslås en avgränsning
enligt den röda streckade linjen.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i riksintresset, dvs
hamnområdet och de fornlämningar (gravfält, fornborgar) som återfinns på omgivande klintar. Skogsmarkerna i söder
har således uteslutits ur området, liksom de gårdsmiljöer som finns uppe vid landsvägen. Dessa senare har ingen direkt
rumslig koppling till hamnen, även om de troligen har haft någon form av verksamhet i hamnen under historiens gång.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Lickershamn [I 50]
Socken: Stenkyrka
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

—————————————————————Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Figur 227. Förslaget till reviderad
avgränsning, bygd på det historiska
perspektivet och dagens landskap med
visuell tillgänglighet. Röd linje visar
föreslagen justering, blå linje
nuvarande avgränsning.

Nytt föreslaget namn: Bro Stajnkalm [I 63] (Bro sn)
Nuvarande namn: Saknas (Ingår idag i riksintresset Bro [I 18])
Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Betydelsefull centralbygd med bruknings- och
bosättningskontinuitet från förhistorisk tid omkring Bro
offerkälla och kyrka, platsen för ett äldre vägmöte.
(Gårdsmiljö).

Fornlämningsmiljö med lämningar i form av fossil
åkermark, gravar och boplatsmiljöer som speglar en
komplett landskapsmiljö från bronsålder fram till äldre
järnålder.

Motivering till riksintresset Bro [I 18]

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rik fornlämningsmiljö med stora rösen från bronsålder
vid Bro stenkalm. Ett 15-tal gravfält med ca 300 gravar,
resta stenar och husgrunder från järnåldern, fornborgar m
m. Bildstenar, varav två på ursprunglig plats, medeltida
kyrka och gårdsport, offerkälla med svärdslipningsstenar
och medeltida stenbrott. Bebyggelsemiljöer,
huvudsakligen från 1700- och 1800-talen men även inslag
av medeltida hus och delar av medeltida hus. Medeltida
vägnät.

Röset Bro Stajnkalm, med intilliggande stensättningar på
södra sidan om landsvägen. De resta stenarna Bro ojkar
på andra sidan vägen, tillsammans med markanta
stensättningar och ett par gravfält. Ett illustrativt fossilt
åkersystem i norra delen från bronsålder i form av
stenfyllda åkervallar inom ett ca 2 ha stort område och
intill detta skeppssättning, flera rösen och många
stensättningar.

Uttryck till riksintresset Bro [I 18]

Sambandet mellan åkermarken och boplatsen med den
rumsliga lokaliseringen av gravar till hällmarker och
utmarker.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Området består av betad hällmark, beväxt med gles barrskog och enbuskar. Miljön omfattar ett område på bägge
sidorna av landsvägen. Landskapet är till större delen betat på norra sidan av vägen och skött med landskapsvård på
södra sidan av vägen omkring Bro Stajnkalm.
Landskapet är överblickbart och lättillgängligt. Vid Bro Stajnkalm finns en parkeringsplats och en informationsskylt.
En stätta leder in till området på norra sidan av vägen.
En historisk sägen är knuten till stenarna Bro Ojkar, som handlar om bygget av kyrkan.

Historisk landskapskaraktärisering

Landskapet har, så långt man kan följa det i kartmaterialet utgjort hällmark med gles skog i den södra delen och mer
skogsbetonat i norr, där jordlagren är tjockare. Det är också här som det finns omfattande spår av bronsålderns
odlingsmarker.

Figur 275. Det öppna landskapet vid fornlämningsmiljön, sett mot nordväst från landsvägen. Landskapet betas av får. Foto
Google maps.

Som en krans kring dessa bättre jordar finns ett flertal fornlämningar som speglar nyttjande av området under
bronsåldern.
Äldst i miljön torde Bro stajnkalm och andra rösen vara. Bro stajnkalm är 38 meter i diameter och 3,5 meter högt, väl
synligt i landskapet. På norra sidan finns ett par rösen som är omkring 24 meter i diameter. Spåren av tidens bosättning
är svaga, men en skärvstenshög i norr, nära området för åkermarken, pekar på att boplatsen till den komplexa miljön
torde stå att finna här.

Figur 276. Röset Bro stajnkalm, sett från landsvägen. Foto Google maps.

Utöver lämningarna från bronsåldern finns centralt i det norra området en kalkugn, som vittnar om att området även har
nyttjas under historisk tid.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Landskapet idag är obebyggt, beväxt med skog i norra delen och av hällmarksbetonad vegetation i söder. Landsvägen
skär tvärs igenom miljön. Området är livligt besökt av såväl fastboende som turister och har bra information och
möjlighet till parkering. Miljön är vårdad, lättillgänglig och illustrativ.

Historiska skikt

En komplett landskapsmiljö från bronsålder-äldsta järnålder med gravar, åkersystem och spår av boplats.

Mål för att tillgodose riksintresset
Utgångspunkt och mål

Området undantas från bebyggelse, väsentligt är också att pågående skogsbruk i norra delen inte påverkar miljön genom
ovarsam avverkning, utkörning av virke och markberedning. Detta bör ske på sådant sätt att fornlämningarna och
miljön som helhet inte påverkas eller att anläggningarna skadas.
Väsentligt för upplevelsen är att landskapet hålls öppet genom bete eller andra vårdinsatser, särskilt kring röset Bro
stajnkalm och de resta stenarna Bro Ojkar.

Uttolkning av reviderad gränsdragning

Fornlämningsmiljön ingick tidigare i riksintresset Bro kyrka med omgivning (I 18), men föreslås bilda ett eget
riksintresseområde, då kopplingen till kärnvärdena inom riksintresset Bro i hög grad saknas, både funktionellt och
rumsligt.

Administrativa uppgifter

Namn och identitet: Bro Stajnkalm [I 63] (Bro sn)
Socken: Bro
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
—————————————————————————-

Källor och lästips

1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.

Figur 277. Bro stajnkalm och den komplexa fornlämningsmiljön från bronsåldern. Avgränsningen ringar in den sammanhållna
miljön bestående av gravar, åkerspår och boplatsspår.

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.
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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
3 (3)
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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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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

2 | Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28

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.

Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28 | 7

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

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
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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
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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
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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:
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-

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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Beslutsunderlag och bilagor

-

Förstudie för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av
Vädursgatan i Visby, Region Gotland daterad 28/7 2017 rev 4 september
2017.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelseförvaltningen
Tillägg till ärende nr RS 2017/1002

Tillägg till Förstudie för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av
Vädursgatan i Visby, Region Gotland enligt beslut i RS 23/11 2017.
1. Idéskisser och kartor som redovisar bebyggelsestruktur, kvartersindelning,
byggnadsstruktur mm är preliminära och ska ses över i samband med det vidare arbetet
med detaljplaner och planering i övrigt och kan därmed komma att förändras.
2. I det vidare arbetet kommer möjligheter till förtätning av området att beaktas t ex genom
mindre markanvisningar samt nya innovativa parkeringslösningar.
3. Punkt 3 sid 18: Tekniska nämnden får inte i uppdrag att genomföra markanvisningar.
Detta kommer att hanteras av regionstyrelsen.
4. Punkt 5 sid 19: Tekniska nämnden får inte i uppdrag att genomföra markanvisningar för
Äppellunden. Detta kommer att hanteras av regionstyrelsen.
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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.
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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

16 (19)

Samhällbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr

Enhet plan samt planerings- och utvecklingsavdelningen

- 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.
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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
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Dokumentet är indelat i två delar. Ett sammanfattande övergripande ”planförslag” där också
genomförandet och ekonomin beskrivs samt en fördjupningsdel där de olika delområdena och
huvudfrågorna utvecklas mer ingående och mer preciserade riktlinjer finns redovisade. Fördjupningsdelarna är: Beskrivning av delområden, Att leva och verka i Visborg, Att röra sig i
Visborg, Tekniska system samt hälsa och säkerhet.

Mål/syfte
Projektdirektivet
Syftet med strukturplanen för Visborg är att ta fram direktiv för genomförande som grund för
en effektiv planerings- och beslutsprocess inom Region Gotland. Strukturplanen blir ett politiskt styrdokument för ett stort geografiskt område, vilket är en nödvändig förutsättning för
att lyckas bygga en stad. Den blir ett underlag för framtida detaljplaner och bygglov i ett långsiktigt perspektiv som bidrar till en hållbar, attraktiv och god utbyggnad av Visby.
Detta innebär:

Att precisera tidigare fastlagda visioner och beslut gällande för området.

Att ta fram riktlinjer och redovisa markanvändning, gestaltning, social och teknisk
infrastruktur.

Att redovisa en utbyggnadsordning och kostnadsfördelning för exploatering i området
inom en 10-årsperiod.

Att presentera lösningar som bidrar till att Visborg håller en hög miljöprofil.

Att kunna använda materialet som underlag för marknadsföringsmaterial.

Bakgrund
Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i ”Hela Visby - fördjupad
översiktsplan för Visbyområdet 2025” (KF 2009-12-14 § 172). I den fördjupade översiktsplanen
redovisas inom hela Visborgsområdet en sammanlagd utbyggnadsvolym om ca 4 000 bostäder
och ca 40 000 kvadratmeter med verksamheter av olika slag. Bebyggelsen är i översiktsplanen
fördelad på fem större delområden.
Mål för Visborg och Södra Hällarna enligt ”Hela Visby”





Visborg och Södra Hällarna ska utvecklas till en stadsdel i Visby som tydligt knyter an
till staden.
Visborgsområdets och Södra Hällarnas utbyggnad påbörjas som en utveckling av staden söderut och som en förtätning av redan bebyggda delar.
Södra Hällarna är ett stadsnära sammanhängande strövområde med höga naturvärden och rekreativa kvaliteter som ska värnas.
Idrotten ska ges möjlighet att utvecklas och samordna sig inom det utpekade idrottsområdet.
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Uppdraget för strukturplanen utgår från ett beslut i RS 2011-02-17 § 49 och innebär bland
annat att området väster om Toftavägen (Södra Hällarna) inte ska exploateras utan utvecklas
som ströv- och naturområde. Regionfullmäktige beslutade 2013-02-25 att bilda ett kommunalt
naturreservat för Södra Hällarna (laga kraft 2014-08-14). Den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16, § 97.

Översikt med delområden och markanvändning enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet - Hela
Visby (1 - Norra Visborg, 2 - Regementsområdet, 3 - Villastaden, 4 - Toftavägen, 5 - Idrotts- och rekreationsområdet).

För att uppnå målet med en hel och färdig stad förordas i den fördjupade översiktsplanen att
utvecklingen av Visborg ska följa de allmänna planeringsprinciperna, vilket bland annat innebär att bygga vidare på det befintliga och anpassa till omkringliggande miljöer. Det innebär att
staden får växa vidare söderut och att upplevelsen av Färjeleden som barriär minskar. Det
innebär också att Visborg bör växa inifrån, att den bebyggelse som finns i de centrala delarna
kring kasernerna tas tillvara som en viktig tyngdpunkt. När det gäller trafiken så ska den så
kallade silningsprincipen tillämpas vilket innebär att vägnätet ska vara sammanhängande och
att återvändsgator undviks.
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Utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet ska vara att hålla en hög profil vad gäller de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Detta kan uppnås genom att skapa en
god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling bland annat genom god tillgänglighet och
miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden samt främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration. Det är också viktigt
att utvecklingen är förankrad i den långsiktiga ekonomiska investeringsbudgeten.
Ovanstående ligger till grund för strukturplanens projektdirektiv. Strukturplanen är ett delprojekt under Projekt Visborg.

Beslut samt pågående uppdrag inom Visborg med koppling till strukturplanen











Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 – Hela Visby, antagen av RF 2009-12-14, aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16
Detaljplan för Visborg 1:11, antagen av KF 1974-03-28
Detaljplan för Kasernområdet, antagen av BN 2007-08-29
Detaljplan för idrotts- och rekreationsområdet, antagen av RF 2012-10-15
Detaljplan kv Skenet, antagen av RF 2014-02-20
Uppdrag detaljplan kv Ljuset & Lyktan. BN 2009-06-17 / 2014-02-20
Uppdrag detaljplan för Kungsladugården (Leva mm), Södra Hällarna. RS 2014-02-05
Miljöprogram – uppdrag till ledningskontoret. RS 2011-02-17, ingår i ”Hållbarhetsprogram för
Visborg”, godkänt av RF 2016-04-25
Socialt program – uppdrag till ledningskontoret. RS 2011-02-17, ingår i ”Hållbarhetsprogram
för Visborg”, godkänt av RF 2016-04-25
Kommunalt naturreservat ”Södra Hällarna”, beslut av RF 2013-02-25 (laga kraft 2014-08-14)
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FÖRSLAG
Sammanfattning
Förslaget utgör en precisering av fastlagda visioner med en tidshorisont på 10 år, med utgångspunkt i att hela staden. Det redovisar en utbyggnadsordning och kostnadsfördelning för
exploatering. Redovisade riktlinjer och lösningar ska underlätta kommande detaljplaneläggningar och markanvisningar samt bidra till att Visborg ska hålla en hög miljöprofil och att kostnadstäckning uppnås på lång sikt. När infrastrukturen byggs ut ska hållbart resande prioriteras
och gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken ska hela tiden vara i fokus. Materialet ska
också fungera som underlag till marknadsföringsmaterial.
Preciseringen innebär att ytor har omfördelats jämfört med den schablonmässiga redovisning
av markanvändning som gjordes i Hela Visby. Till exempel har områden med höga naturvärden, både ur ett biologiskt och socialt perspektiv pekats ut. Lämpliga områden för lokala dagvattenmagasin finns också redovisade. Förslaget ger även en antydan om hur bebyggelse- och
infrastrukturen samt markanvändningen kan se ut på längre sikt.
Som framtida stadsdel har Visborg ett antal fördelar som kan lyftas fram. Redan idag finns ett
stort antal arbetsplatser inom området, ca 1 300 färdas varje dag till Visborg för att arbeta.
Det finns här också ett antal serviceinrättningar, både kommersiella och sociala som gör att
även människor som inte arbetar inom området besöker restauranger, gym, apotek eller vårdcentral med mera. Här finns också skola och förskola i privat regi. Vidare har Visborg stora
naturvärden och kan därför erbjuda framtida boende och besökare goda rekreationsmöjligheter. Dessutom erbjuder det redan etablerade idrottsområdet med sina fotbollsplaner, motionsspår, idrottshallar, promenadstråk och stigar stora möjligheter för en aktiv och meningsfull fritid för dem som väljer att bosätta sig i området. En vanlig vardag beräknas att det i området rör sig ett par tusen arbetande och besökande.
För att uppnå en blandad och levande stadsdel, dygnet runt och även helger, bör Visborg i
första hand växa med bostäder. Förslaget innebär att inom avgränsningen för tioårsperioden
kan ca 800 bostäder byggas. Ambitionen är att åstadkomma en blandning av bostadstyper
(flerbostadshus, radhus, villor) och upplåtelseformer. Avgränsningen utgår från behovsbilden
och regionala dokument som t ex bostadsförsörjnings- och exploateringsplanen. Planeringen
syftar till att skapa förutsättningar för marknaden att bygga. Utbyggnaden inom tioårsperioden etappindelas med en indelning som har flexibilitet men ändå följer angiven utbyggnadsinriktning. Det ges möjlighet att påbörja en exploatering både på privat och regional mark. Förutom förtätning i de centrala delarna inom Regementsområdet finns lämpliga områden för
flerbostadshus och stadsradhus i Norra Visborg, norr om Donners hage. För villa- och radhusbebyggelse finns ytor intill idrottsområdet.
I det förslag till grön- och bebyggelsestruktur som är framtaget ligger fokus på att lyfta fram de
kvaliteter och funktioner som idag präglar det nuvarande landskapet kring Visborg. Målsättningen är att dessa egenskaper även fortsättningsvis ska vara tydligt framträdande. En grön
omgivning med närhet till högkvalitativa parker och naturområden är en trivselfaktor som ger
tydliga avtryck på bostadsmarknaden. En stor del av de grönstråk som föreslås i strukturplan
Visborg ligger i nära anslutning till föreslagen bebyggelse.
Bebyggelseutvecklingen koncentreras till den östra delen av Norra Visborg samt till Regementsområdet. Motivet är att skapa förutsättningar för upplevelsen av en ”hel stad” såväl
inom stadsdelen Visborg som i relationen till hela Visby, där Visborg blir en naturlig del av
staden. En förtätning inom Regementsområdet och ny bebyggelse intill infartsvägarna till Visborg stärker sambanden till omgivande bebyggelseområden. Samtidigt kan kostnader för infStrukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
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rastrukturutbyggnaden optimeras. Koncentrationen av bebyggelse bidrar också till ett gott
underlag för kollektivtrafiken.
För att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande stadsdel i ett större sammanhang
behövs goda fysiska kopplingar mot staden, Vibble och naturreservatet Södra Hällarna. Detta
innebär att förbättringar och en utbyggnad behöver göras av gång- och cykelvägar och gator
även utanför strukturplanens avgränsning. Särskild omsorg måste läggas på passager för de
oskyddade trafikanterna.
Bebyggelsemönstret inom Regementsområdet präglas av kvarter i ett rutnät med befintliga
byggnader och tallar som ett starkt stadsbyggnadselement. Generellt bör våningshöjder hållas
under trädnivån. Norra Visborg bär tydliga inslag av olika landskapselement, t ex alléer, öppna
diken, åkerholmar och f d banvallar. Här kan bebyggelseutvecklingen ha friare former och ta
stöd i vegetation och topografi.
Den fortsatta utbyggnaden efter den närmaste tioårsperioden bör ha sin utgångspunkt i de
ställningstaganden som nu görs i strukturplanen. Här läggs grunden för en fortsatt effektiv
utbyggnad av infrastrukturen med bland annat gång- och cykelvägar, gator och dagvattennät.
Värdefulla grön- och rekreationsområden säkerställs också ur ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen är att det ska vara enkelt att utveckla Visborg successivt.
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Avgränsning och läge samt markägoförhållanden
Under den närmaste tioårsperioden föreslås att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras
inom Regementsområdet samt inom den östra delen av Norra Visborg med en länk mot Kung
Oscars väg. Dessa områden bedöms med god marginal täcka behovet av mark för bostäder
och övriga ändamål under de kommande åren. Avgränsningen bedöms ge en kostnadseffektiv
utbyggnad av infrastruktur och uppfylla gestaltningsmålen om en hel och sammanhållen stad.
Inom området finns fyra antagna detaljplaner. De medger bland annat kontor, skola, vård,
bostäder och centrum. Detaljplanen för idrotts- och rekreationsområdet möjliggör en utveckling av området under lång tid. Även områden med långsiktigt höga naturvärden redovisas i
strukturplanen, exempelvis naturreservatet Södra Hällarna. Övriga ytor betraktas tillsvidare
som framtida utvecklingsområden som ska följa de intentioner som finns redovisade i den
fördjupade översiktsplanen Hela Visby tillsammans med de ställningstaganden som görs i
strukturplanen.
Området Äppellunden, norr om Färjeleden, har i många sammanhang lyfts fram som ett lämpligt nytt bostadsområde. Inom tioårsperioden kommer troligtvis inte Äppellunden att få någon
direkt och naturlig koppling till Visborgsområdet eftersom behovet av en förlängning av Vädursgatan till Stenkumlaväg sannolikt ligger långt fram i tiden. Därför föreslås Äppellunden
inte ingå i aktuell strukturplan. Om man väljer att bebygga Äppellunden i närtid ska de generella principerna för förtätning i Hela Visby tillämpas och området ses som en komplettering
och förtätning av Visborgsstaden. Mark ska i så fall reserveras för en möjlig framtida sammankoppling mellan Vädursgatan och Stenkumlaväg. Även förutsättningarna för en gång- och cykelbro ska beaktas och utredas vidare.
Utanför området för bebyggelseutvecklingen de närmaste tio åren behöver satsningar på infrastruktur (bl a trafik, dagvatten, vatten och avlopp) göras. Exempelvis är en förlängning av
Sandhedsvägen österut mot väg 142 och en anslutning mot den kommande cirkulationen
Toftavägen/Högklintsvägen viktig i ett tioårigt perspektiv. När Sandhedsvägen är fullt utbyggd
bidrar den till en avlastning av Toftavägen och har betydelse för en god trafiksituation kring
sporthallen/idrotts- och rekreationsområdet. För de oskyddade trafikanterna är förbättrade
samt nya anslutningar till det befintliga gång- och cykelvägnätet i Visby av stor vikt. En säker
passage över Toftavägen till Södra Hällarna är också angeläget.
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Regementsområdet ägs till stor del av privata fastighetsägare. I övrigt ägs marken i huvudsak
av Region Gotland. Ytan för föreslagen bebyggelseutveckling är cirka 130 hektar, idrotts- och
rekreationsområdet är cirka 110 hektar. Hela Visborgsområdet, inklusive Södra Hällarna, är
cirka 500 hektar stort.
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När, var, hur och med vad ska Visborg växa?
Riktlinjer för Visborg 2015 - 2025







Ny bebyggelse ska ha sin utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck och bidra till en
god helhetsverkan. Hänsyn ska tas till områdets historik och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Vid varje planläggning, markanvisning med mera bör man fundera på och planera för hur
man länkar till det befintliga och förbereder för det kommande.
Med hög prioritet ska man investera i ett sammanhängande gång- och cykelnät och i kollektivtrafiken.
Utveckling ska ske med riktning mot det ”hållbara samhället”.
Exploatering ska präglas av kostnadseffektivitet.

Sambandet med staden
Den stora potentialen när det gäller den framtida bostadsutbyggnaden och mark för verksamheter är Visborgsområdet. Norr om Visby begränsar flygbullret, österut vattenskyddet och
västerut finns havet. Visborgsområdet har flera goda kvaliteter med närhet till värdefulla
grönområden och är beläget på ett cykelvänligt avstånd till Visbys centrum. Avsikten är att
området stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, och även på sikt
med Vibble. Därför ska sambanden med de omgivande områdena stärkas. Vid planeringen av
Visborg har trafiknätets utformning tagit stor hänsyn till områdets kopplingar med resten av
staden genom att skapa en gatustruktur där befintliga gång- och cykelstråk förstärks och rustas upp.
Kvartersstrukturen inom Regementsområdet har en tydlig rutnätsstruktur som ska bibehållas
medan man inom Norra Visborg kan ha friare former. Detta ger varje delområde sin egen
identitet. De olika delarna måste dock hänga samman för en god helhetsupplevelse och orienterbarhet. Varje tillägg i stadsbyggnadsstrukturen ska kopplas till befintlig struktur och skapa
förutsättningar för vidare utbyggnad. För orienterbarheten är silningsprincipen särskilt viktig,
vilket innebär att vägnätet ska vara sammanhängande och att återvändsgator undviks. Grönytor sammanlänkas i möjligaste mån till stråk, fria från bebyggelse.
Genom ett gott samspel mellan en levande stadsdel och en livskraftig stadskärna och centrum,
kan en situation åstadkommas där verksamheter inom Visborg inte konkurrerar med stadskärnan utan ger liv åt stadsdelen. Det innebär att goda kommunikationer bör upprätthållas,
genom att planera för en väl fungerande kollektivtrafik och bra sammanhängande gång- och
cykelstråk. En medvetenhet kring riskerna för utarmning av stadskärnan är en viktig parameter
som ska finnas med i planeringen av en utveckling av Visborg. När stadsdelen utvecklas ska
bieffekten vara att hela Visby utvecklas. För att stadsdelen ska upplevas som komplett är det
också av stor vikt att stadsdelen knyts samman med andra stora målpunkter inom Visbys övriga delar, t ex Campus Gotland, Wisbygymnasiet, sjukhuset, resecentrum, handelsområdet
Stenhuggaren, Skarphäll med flera.

Attraktivitet & kvalitet
Stadsdelen Visborg har goda förutsättningar att bli en attraktiv del av Visby och Gotland. Redan idag lockar Visborg mer än 2 000 besökare varje dag till ett stort antal skilda arbetsplatser,
skola, restauranger, vårdcentral, idrottsanläggningar, gym, apotek, frisör, bilverkstad och
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mycket mer. Inom området har över 1 300 personer sitt arbete och antalet verksamma är nu
lika många eller till och med fler än när militärens pansarregemente var baserat här fram till
början av 2000-talet. Utan överdrift kan det alltså sägas att arbetet med att fylla det forna
militärområdet med arbetstillfällen och aktiviteter har varit lyckosamt.
Visborgsområdet har dessutom en mångfald av möjligheter för den som söker en aktiv och
hälsosam fritid. Inom området finns motionsspår, gym, sporthallar, fotbollsplaner, vacker natur, närheten till hav, fina strövområden och stigar, inte minst inom det bildade naturreservatet Södra Hällarna. Dessutom har området en intressant militärhistoria med ett antal väl bevarade byggnader och miljöer.
Med dessa smått unikt goda förutsättningar återstår för Visborg i stort sett bara uppförande
av bostäder för att området ska kunna betraktas som en komplett stadsdel med hög attraktion
med många besöksanledningar.
När området planläggs för bostäder är det av stor vikt att detta sker med omsorg om områdets unika egenskaper. De olika delområdena bör kopplas samman sinsemellan på ett tydligt
och självklart sätt. Det gäller bebyggelse-, grön-, och trafikstruktur samt funktion. Även kopplingen med angränsande områden såsom naturreservatet Södra Hällarna, Vibble, Djuplunda
och Visborgsstaden norr om Färjeleden är angeläget. Vid varje planläggning bör man fundera
på och planera för hur man länkar till det befintliga och förbereder för det kommande. Istället
för att etablera fristående enklaver utan ett självklart samband ska ambitionen vara att bygga
vidare på redan existerande bebyggelseområden. För Visborgs utveckling kan man genom att
initialt förtäta i områdets centrala delar och sedan låta bebyggelsen växa radiellt utåt i etapper, möjliggöra för stadsdelens identitet att växa fram med ett tydligt centrum. Den gradvisa
utbyggnaden inifrån och ut bidrar till att stärka Visborgs identitet över tid.
För de delar av Visborg som föreslås bli aktuella för byggande under de närmaste tio åren,
Norra Visborg och Regementsområdet, ska tonvikten i byggandet ligga på flerbostadshus med
inslag av radhus. Det finns även efterfrågan på tomter för byggande av småhus i Visbys omedelbara närområde och därför föreslås att det tidigt i den tioåriga perioden även planeras för
att tillskapa ett antal småhustomter.
Inom de bostadsområden som skapas är det viktigt att planera för att åstadkomma en vitaliserande mångfald av människor av olika ålder, kön, etnicitet, familjekonstellationer och social
tillhörighet. För att locka denna blandning av människor att bosätta sig i området behövs en
stor variation av olika boenden, till exempel flerbostadshus med både stora och små lägenheter, radhus, villor och olika kategoriboenden såsom äldreboenden, trygghetsboenden samt
ungdoms- och studentlägenheter. En variation av upplåtelseformer är också angelägen, särskilt hyresrätter efterfrågas i dagsläget i Visby. Om denna breda blandning av bostadsalternativ kan erbjudas ger det förutsättningar för att ge området en långsiktig och sund attraktionskraft.
I takt med att stadsdelen växer uppkommer behov av kommunal service såsom nya förskolor
och vid en viss punkt i utvecklingen även ny skola för årskurs F-6. En särskild yta för skola och
förskola (5 avd) har avsatts norr om Sandhedsvägen, intill Vädursgatan. Möjlighet finns att
utöka tomten västerut, inom utredningsområdet. Läget är centralt i ett långsiktigt perspektiv
och har närhet till grönområden och naturreservatet Södra Hällarna. Längs Sandhedsvägens
norra sida planeras en gång- och cykelväg till idrotts- och rekreationsområdet. Avståndet till
sporthallen är knappt 1 km. En förskoletomt för 5 avdelningar reserveras även inom Norra
Visborg, intill ”Pippitomten”.
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En viktig del av en attraktiv stadsdel är mötesplatser där människor kan umgås och där livet i
staden ges förutsättningar att pågå. För att göra området attraktivt och locka verksamheter till
etablering såväl som boende till inflyttning är det viktigt att dessa mötesplatser etableras tidigt. En mötesplats kan utgöras av ett café, men den kan också vara ett torg inom ett kvarter
eller en glänta i ett skogsparti intill ett bostadshus. Den nya sporthallen blir en stor mötesplats
för idrotten. Särskild fokus ska ägnas åt att göra dessa publika ytor och mötesplatser tillgängliga för alla, även för människor med någon form av funktionsnedsättning.
Omsorg om fortlevnaden för Visbys stadskärna och handel gör att man bör vara restriktiv med
att planera för storskalig handel inom Visborg. Istället ska fokus läggas på att bygga vidare på
att etablera små verksamheter som kan ge service till de boende i området. Längs huvudstråken, Regementsgatan och Vädursgatan, ska verksamheter kunna etableras i bottenvåningarna.
Den yta som pekats ut för externhandel i den fördjupade översiktsplanen för Visby, i Sandhedsvägens anslutning till Toftavägen, ska betraktas som ett utredningsområde för att öka
handlingsfriheten för framtida markanvändning.

Målpunkter i området. Nya målpunkter i området kommer troligtvis att vara den nya sporthal-

len, äldreboende, verksamheter, skola, lekpark och bostäder.

Hållbart resande
I Visborg ska det finnas goda förutsättningar för att resa hållbart. Att investera i ett sammanhängande gång- och cykelnät och en högprioriterad kollektivtrafik är en viktig faktor för att
främja en hälsosammare livsstil och en hållbar stadsdel. Därför ska gång-, cykel- och kollektivtrafiken prioriteras före biltrafiken i Visborg.
Som boende, verksam eller besökare i området ska det vara ett naturligt och enkelt val att
resa med hållbara transportmedel. Avståndet från Visborg till Östercentrum är cirka 3 kilometer och det finns redan idag gena gång- och cykelvägar till området. Möjligheter för att Visborg
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ska kunna bli en stadsdel där det naturliga valet är att välja de hållbara transportsätten är
därmed mycket goda.

I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i Visborg.
Övergripande trafikstruktur
Utifrån aspekten hållbart resande och ett perspektiv på tio år föreslås följande övergripande
trafikstruktur för stadsdelen Visborg.

142
Förslag på övergripande trafikstruktur – 10-årigt perspektiv

I den nya trafikstrukturen förstärks befintliga gång- och cykelkopplingar till och från Visborg.
För att öka tryggheten och cykelvägarnas attraktivitet krävs trafiksäkrande åtgärder, såväl i
passagerna i Trafikverkets cirkulationsplats mellan Färjeleden, Toftavägen och Söderväg och i
den tunnel som går under Färjeleden i anslutning till Visborgsallén, som i de befintliga cykelstråken längs med Allégatan, Stenkumlaväg och Söderväg.
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Nya gång- och cykelvägar föreslås från cirkulationsplatsen i korsningen mellan Färjeleden och
Toftavägen, dels mot Visborgsallén och dels mot Kung Oscars väg. Kung Oscars väg får en
gång- och cykelväg på den norra sidan av vägen mellan Toftavägen och Visborgsallén. Utöver
dessa kommer även nya gång- och cykelvägar att anläggas på båda sidor av Vädursgatan, på
den östra sidan av Regementsgatan, den norra sidan av Lägergatan, västra sidan av Langs väg,
norra sidan av Sandhedsvägen mellan Toftavägen och arenahallen samt genom skogen från
Visborgsallén till de nya start- och målpunkterna för motionsspåren som kommer att ligga
söder om Sandhedsvägen.
På delar av Visborgsallén och den norra delen av Regementsgatan skapas ett ”shared space”
som regleras som ett gångfartsområde, vilket innebär att ett gemensamt utrymme skapas för
alla trafikanter. Fordonstrafiken går i låg hastighet vilket innebär att trafikanterna har god
möjlighet att samspela med varandra.

Förslag på gatunamn.

För fordonstrafik kommer flera befintliga gator att rustas upp: Kung Oscars väg, Vädursgatan,
Regementsgatan, Lägergatan samt den nuvarande sträckningen av Sandhedsvägen mellan
Toftavägen och Vädursgatan, som kommer att få namnet Mekanikgatan. Nya gator anläggs för
att skapa god tillgänglighet både inom och till området. Sandhedsvägen byggs om och rätas ut
och får en dragning i väst-östlig riktning från Toftavägen väg 140 till länsväg 142. Den bidrar till
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en avlastning av Toftavägen och har betydelse för en god trafiksituation kring arenahallen och
idrotts- och rekreationsområdet.
Gångtrafik
Attraktiva gångstråk ska sammanbinda grönområden och bebyggelse. Gröna stråk fungerar
som viktiga promenadstråk i stadsmiljön. De ska också nyttjas som sammanbindande övergångar mellan olika stadsdelar. Trafiksäkerheten måste vara god för fotgängare i både korsningar och längs sträckor, därför ska gångpassager hastighetssäkras med jämna mellanrum till
max 30 km/tim. För att minska den barriär som gator kan utgöra kan gångpassager även regleras, ha mittrefug, eller göras planskild.
I Visborg ska gångtrafiknätet vara tillgänglighetsanpassat för människor med funktionsnedsättningar samt vara sammanhängande, säkert, tryggt och estetiskt tilltalande. Gångvägarna
ska ha en bredd på minimalt 2 meter vid nybyggnation och vara fria från hinder. I området ska
upplevelsen av trygghet i relation till trafik vara god så att varken barn, föräldrar eller andra
behöver vara bekymrade i området. Gångvägar och banor ska även prioriteras före bilvägar
vid drift och underhållsåtgärder samt vid snöröjning.
Cykeltrafik
Målsättningen är att cykeln ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt transportmedel gentemot bilen genom att skapa ett sammanhängande huvudnät av cykelvägar. Framkomligheten
för cykel inom Visborg ska vara god. Det ska vara enkelt och smidigt att cykla. En god planerad
cykelinfrastruktur innebär få konflikter med andra trafikslag och gena förbindelser.
Cykelvägnätet ska utformas på ett trafiksäkert sätt, med hastighetssäkrade passager till 30
km/tim. Där det är möjligt ska gång- och cykelvägarna vara minst 4 meter breda för att gångoch cykeltrafik ska kunna separeras från varandra. Cyklister ska erbjudas bra och säkra cykelparkeringar, vilket ska finnas vid entréer till bostäder, arbetsplatser, butiker och annan service
samt målpunkter och vid busshållplatser. Det är också viktigt med en god cykelvägvisning och
belysning.
Kollektivtrafik
Den viktigaste förutsättningen för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en god samplanering mellan linjenätets uppbyggnad och bebyggelsen i form av bostäder, arbetsplatser och
besökspunkter av olika slag samt att skapa en så god samverkan mellan de olika trafikslagen
som möjligt.
För att öka tillgängligheten med kollektivtrafik till Visborg föreslås förlängningar av befintliga
busslinjer samt även på sikt en ny, kompletterande linjesträckning. Exempelvis föreslås en
förlängning av stadstrafikens linje 1 till arenahallen/idrotts- och rekreationsområdet och en
omdragning av landsbygdslinje 10 in till Visborg.
Biltrafik
För att minska bilanvändningen måste markanvändningen styras och de hållbara trafikslagen
måste få ta mer plats i gaturummet. Utformningen av gatunätet ska visa att gång-, cykel- och
kollektivtrafiken prioriteras, bland annat genom hastighetssäkrade passager.
Tillgången på parkeringsplatser har en tydlig påverkan på biltrafiken. Att planera för en hållbar
stadsdel bör innebära att bilparkeringar får bära sina egna kostnader utan subventioner. Billig
parkering i nära anslutning till bostad och arbete skapar en ojämn konkurrenssituation mot
andra transportslag såsom kollektivtrafik och gång och cykel.
I Visborg ska istället flexibelt parkeringstal tillämpas. Det innebär att lägre parkeringstal kan
tillåtas om till exempel en bil- eller cykelpool anordnas, eller om det finns bra cykelvägar och
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bra kollektivtrafik i anslutning till bostäder, arbetsplatser, butiker och annan service samt målpunkter. En policy för flexibelt parkeringstal för Visborg bör tas fram.
Ytterligare riktlinjer kopplade till trafikinfrastrukturen finns beskrivet i fördjupningsdelen ”Att
röra sig i Visborg”.

Avstånd från en centrumpunkt i Visborg

Gestaltning
Där det medeltida gatunätet slutar vid Visby ringmur tar en modern stad vid, med en mer
upplöst gatustruktur och bebyggelse. Visby utanför stadsmuren är, till bebyggelsen sett, en
relativt brokig stad där våningsantalet sällan överskrider 3-4 våningar. Utanför stadsmuren har
Visby vuxit fram som en relativt gles villastad under 1900-talet. Få platser utanför innerstaden
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har tydliga stadsmässiga kvaliteter med en blandning av funktioner och verksamheter. Bostadsområden som Södervärn och handelsområden som Stenhuggaren är relativt renodlade
till sin karaktär. Visborg erbjuder en möjlighet att utveckla en annan slags stadsdel, med blandade funktioner och genomtänkta publika platser i områdets centrala delar. Utan att behöva
konkurrera med den täta stadskaraktären i Visby innerstad kan ändå Visborg utgöra en attraktiv och blandad stadsmiljö, ett urbant alternativ utanför stadskärnan.

Illustration av förslag till exploateringsgrad och våningsantal

För att uppnå önskade kvaliteter handlar det om att bygga samman och skapa kontinuerliga
stadsrum. På så sätt skapas bestående värden, inte enbart för de som flyttar in utan också för
alla de som rör sig i stadsdelen. Skalan ska hållas mänsklig, vara låg och relativt tät vilket ändå
ger en hög exploatering. I den höga staden behövs stora ytor mellan husen för att få tillräckligt
med sol och ljus samt för att lösa parkeringsbehoven. I den täta och låga staden uppnås goda
boendekvaliteter och trafik och parkering kan integreras på ett enklare sätt. Generellt bör
våningshöjder hållas under trädnivå, där ofta tallarna är ett starkt stadsbyggnadselement. Det
är viktigt att försöka undvika att mellanrum ”utan mening” uppkommer när Visborg byggs ut.
Stadsdelen ska även under utbyggnadstiden upplevas så hel och färdig som möjligt.
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Bebyggelsemönstret i Regementsområdet präglas av kvarter i ett rutnät vilket man bör ta
fasta på. I Norra Visborg kan strukturen bli mer organisk och utgå från natur och topografi. En
annan viktig del av upplevelsen av staden är dess siluetter. Den nya stadsdelen Visborg kommer att upplevas från exempelvis Toftavägen, vilket kräver en särskild omsorg om den nya
bebyggelsens arkitektur i det stora landskapsrummet. Ny bebyggelse ska planeras och byggas
med hänsyn till stadslandskapets helhetsverkan.
De olika delområdena beskrivs närmare i fördjupningsdelen.
Kulturmiljö & fornlämningar
De viktigaste delarna av historien utgörs framför allt av Kungsladugården, som kvarligger på
sin ursprungliga plats, men också den militära närvaron sätter sin prägel på landskapet. Kungsladugården etablerades sannolikt på 1400-talet och vägstrukturen har en mycket lång kontinuitet. Området har genomgått mycket begränsade landskapsförändringar. Kända fornlämningar
inom området är bland annat en milsten och två minnesstenar, däribland Oscarsstenen. I naturreservatet Södra hällarna har man funnit rester av en stenåldersboplats, kalkugn samt postament för telegrafstolpar. Lösfynd som hittades vid anläggandet av järnvägen indikerar på en
vikingatida begravningsplats. Oscarsstenen bör stå kvar, men skulle eventuellt kunna flyttas en
bit söderut till platsen för flockskivlingen (naturreservat), söder om Kung Oscars väg.
En del i Kungsladugårdens historia utgörs av de torp som lydde under gården under 1800-talet
och början av 1900-talet. Vid torpstället mellan Toftavägen och Sandhedsvägen finns rester av
husgrunder och i området skulle man kunna visa landskapets utveckling genom att förtydliga
torpmiljön. Ett av torpställena utgörs av Pippihusets tomt. Detta torp användes som förvaltarbostad fram till 1969. Pippihusets trädgård är ett fint inslag i strövområdet och markerar platsen för huset. Hänsyn bör tas till växtvalet vid nyplantering på platsen.
Den gamla järnvägsdragningen genom Norra Visborg bör bevaras och gärna accentueras. Alla
åtgärder som innebär ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Inom de centrala delarna av Regementsområdet, intill kasernområdet, är bebyggelsemiljön
och även vissa byggnader särskilt värdefulla. Byggnaderna har ett miljöskapande värde och
vissa byggnader har en stark identitet i sig. Längre söderut inom Regementsområdet finns låg
men storskalig bebyggelse och området kan där tåla en ganska stor förändring. Våningshöjder
bör dock hållas under trädnivå och strukturen anpassas till rutnätet. Det finns även en historisk generell aspekt i grönstrukturen som bör bevaras, i form av de stora tallar och partier av
natur som har sparats och skötts av militären under lång tid.
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Nedanstående karta redovisar en kulturhistorisk bedömning av området.

Enstaka byggnad
Kulturhistoriskt värdefull byggnad – byggnaderna får inte förvanskas. Vid om och tillbyggnader ska
en antikvarisk förundersökning ligga till grund för projekteringen.
Gårdsmiljö
Kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö – byggnaderna får inte förvanskas. Vid om- och tillbyggnader
ska en antikvarisk förundersökning ligga till grund för projekteringen.
Bebyggelsemiljö
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö – nya byggnader ska anpassas till befintliga byggnaders
utformning avseende material och skala. Stor respekt ska visas befintlig struktur av gator och träddungar. Byggnaderna har ett miljöskapande värde – anpassning till befintlig struktur av gatunät
och grönområden bör ske. Våningshöjder bör hållas under trädnivå.

Strukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025

20 ( 34 )

2016-07-25

Övergripande grönstruktur
I det förslag till grön- och bebyggelsestruktur som är framtaget ligger fokus på att lyfta fram de
kvaliteter och funktioner som idag präglar det nuvarande landskapet. Målsättningen är att
dessa egenskaper även fortsättningsvis ska vara tydligt framträdande.
En grön omgivning med närhet till högkvalitativa parker och naturområden ökar trivselfaktorn
och är attraktivt på bostadsmarknaden. En stor del av de grönstråk som föreslås i strukturplan
Visborg ligger i nära anslutning till föreslagen bebyggelse. Tillgången till den bostadsnära naturen i området ger goda förutsättningar för ett kvalitetsboende och möjliggör för en bra livsmiljö med plats för lek, promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Grönstråken byggs upp av gröna områden och länkar som är lätta att röra sig i och som inte
bryts av kraftiga barriärer. Med gröna områden avses områden som har vistelseyta och som är
allmänt tillgängliga och attraktiva för samvaro, lek och rekreation. Gröna länkar fungerar som
förbindelser mellan dessa gröna områden. Länkarna är ofta smala och används för förflyttning
mellan grönytor, men de kan även ha eget vistelsevärde.
Utöver dessa grönstråk redovisar grönstrukturen även andra typer av värden som t ex odlingslotter och småbiotoper från äldre odlingslandskap. Områden som inte står i direkt anknytning
till föreslagna grönstråk men som ändå är betydelsefulla att beakta ur ett grönperspektiv.
Grönstråket för Norra Visborg har sin vidare sträckning också öster om Toftavägen. I denna del
ingår både länk och områden med ett tydligt och väl avgränsat landskapsrum med tillhörande
hagmark som övergår i alvarmark.

Del av grönstråk öster om Toftavägen
med ett tydligt uttalat landskapsrum.
En förskjutning i grönstråket bidrar till
att bryta alltför långa siktstråk i en
annars mer tilltagande öppen och
storskalig omgivning.
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Det finns ett stort behov av större parker och grönområden i städer. Avståndet från bostaden
bör inte överskrida 300 meter. Inom hela området finns värdefulla grönmiljöer som kan ge
framtida bebyggelsemiljöer stora kvaliteter. Det finns också ett stort ekonomiskt värde i att
inte behöva plantera så mycket nytt vid en exploatering. Därför är det särskilt viktigt att ta
tillvara den vegetation som ger respektive område dess karaktär.
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Utöver att värna utpekade större grönområden görs detta lämpligen genom att spara s k
”fickparker”, vilket innebär att bland annat grupper av träd sparas, antingen på kvarters- eller
allmän platsmark och att småparker utvecklas. Insprängda ”parker” ger mer känsla av grönområde än enstaka träd. Vid exploatering ändras ofta markförhållanden och enstaka träd har
svårare att överleva än vad hela partier av träd har. En variation av trädrader och fickparker
eller grupper av träd ger ett omväxlande intryck. För att ytterligare säkra grupper eller enstaka
trädindivider kan detta skrivas in i framtida detaljplaner och exploateringsavtal.
Stadens gröna struktur har en stor roll i att ta emot stora dagvattenflöden. Den kan både
bromsa upp och magasinera vattnet, vilket gör att avrinningen fördröjs och kan också fungera
som utjämningsmagasin vid kraftiga regn. En öppen dagvattenhantering kan med fördel tilllämpas i bostadskvarter, parker och grönområden. Detta möjliggör både estetiska kvaliteter
och ett rikare växt- och djurliv. Det finns också en pedagogisk vinst i att synliggöra vattnets
kretslopp.
Strukturplanen föreslår att en större dammanläggning anläggs inom Visborgsområdets norra
avrinningsområde (A1, se fördjupningsdelen). Området utgörs av ett smalt, drygt 5 ha stort
markområde som sträcker sig mellan de två skogsområdena öster om Toftavägen.
Själva vattenytan bör inte vara mindre än 37 000 m2 med ett genomsnittsdjup på 1,3 meter.
Anläggningen bör utformas som ett system av dammar med olika bredd, form, växtlighet och
vattendjup och kan bli ett omtyckt cykel- och promenadstråk.
Anläggningen kan dimensioneras så att den får kapacitet att omhänderta och rena dagvatten
och snömassor från de övriga delar av södra Visby som ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Kapaciteten i dammanläggningen är beräknad att klara ett tjugoårsregn, men
uppehållstiden krymper då ned mot 0,5 timmar. Inför exploatering måste en detaljerad dagvattenutredning göras där förhållandena kring detta utreds och hur lokalt omhändertagande
av dagvatten rent allmänt ska lösas visavi kvarters- och gatustruktur samt park- och naturmiljöer på ett kostnadseffektivt sätt.

Exempel. Enköping behandlar ungefär hälften av sitt dagvatten i en anlagd vattenpark med en total
3
volym på cirka 35 000 m . Områdets estetiska och biologiska värden i kombination med lättillgängliga gångvägar och broar gör det till ett populärt rekreationsområde.

Parker
Strukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025

23 ( 34 )

2016-07-25
Inom området finns två allmänna större parker redovisade:
Donners hage i södra delen av Norra Visborg som kan utvecklas till en stadsdelspark med en
områdeslekplats. Parkens karaktär av betad hagmark och välskött tätortsnära skog bör eftersträvas.
Idrottslunden intill nya sporthallen. Eftersom området byggs upp runt idén av ett idrotts- och
friluftsområde är känslan av rekreation viktig att bevara. I anslutning till idrottshallen, där
många besökare kommer att visats, bör en lekplats anläggas med inriktning mot idrott, rörelse
och motorik. En sådan lekplats skulle komplettera områdeslekplatsen i Donners hage.
Dessutom finns en mindre park, Regementsparken, i anslutning till kasernområdet där en
historisk miljö bör bevaras i form av de stora träd och den parkkaraktär som har formats och
skötts av militären under lång tid. Det är viktigt att anpassa ambitionsnivån för utvecklingen av
parker efter den driftsbudget som avsätts.
Stadsodling
Vid varje bostadsprojekt bör behovet av odlingslotter analyseras. Stadsodling och intresset för
kolonilottsinnehav har generellt sett ökat både nationellt och internationellt. Att odla själv för
eget hushåll och ur en hälsoaspekt ligger i tiden och även regionalt har vi en efterfrågan av fler
odlingslotter och alternativa odlingsplatser. Stadsodling är ett viktigt inslag i hälsoperspektivet
i samhället. Att odla och arbeta med kroppen är dokumenterat bra för hälsan.
Det är av stor vikt att möjligheter till odling i framtida planering integreras inne i bostadsområden och inte placeras i utkanten då det ofta blir instängslat och otillgängligt. Det är en fördel
om odlingsområdet ligger på gång- och cykelavstånd samt att det går att nå med hjälp av kollektivtrafik. Möjligheter bör även finnas för stadsodling att bli en integrerad del i parkerna i
området, och odlingsområden som ligger på parkmark eller allmän platsmark ska hållas tillgängliga för allmänheten.
Inslag av odling i stadsdelsparker eller i bostadsmiljöer kan ofta fungera som en mötesplats
och skapa gemenskap i ett område. Det är också viktigt att möjliggöra odling för alla kategorier av boende med odlingsintresse till exempel pensionärer, rörelsehindrade, individen som
bara vill ha en begränsad odling, småbarnsfamiljer med lite tid. Genom att erbjuda områden
med mindre odlingslotter, pallkragar, större odlingspartier där alla odlar tillsammans kan man
möta flera olika behov av stadsodling.
Visborgsområdets naturvärden
I området finns stora skogar, äldre ängs- och betesmarker, öppna sandblottor, våtområden
och alvarmarker. En större naturvärdesinventering har genomförts i Visborgsområdet som på
sina håll hyser höga naturvärden, främst för insekter, marksvampar och kärlväxter. Tillsammans med de äldsta delarna av skogen och de åldriga träden så är det mest värdefulla området motorcrossbanan i den sydöstra delen av idrotts- och rekreationsområdet. Där har mycket
intressanta fynd av insekter gjorts varav en del bara är kända på Gotland i hela norra Europa.
Närmast Toftavägen finns områden med värdefull tallskog och alvarmark. De äldsta tallarna
har en uppskattad ålder på ca 150 år. En lämplig skötselåtgärd för tallskogen kan vara stängsling och bete. Alvarmarken är i den västra delen typisk med tydliga kalkstenshällar. Det är en
fin plats samt viktig för olika alvarväxter och insekter. Den är känslig mot exploatering och för
igenväxning. Med någon form av slåtter kan värdena i den västra delen bevaras.
I norra Visborg finns ett antal biotopskyddade alléer som är viktiga ur flera perspektiv. Träden
är viktiga för insekter, lavar, mossor och svampar knutna till gamla träd. Alléerna utgör även
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viktiga spridningslinjer för dessa organismer. Alléerna har även höga kulturmiljövärden. På
gräsmarken söder om Oscarsstenen förekommer den mycket sällsynta svampen flockskivlingen som i stort sett bara finns på den platsen i norra Europa. Denna gräsyta är idag en del av
naturreservatet Södra Hällarna.
I naturvärdesinventeringen för Visborg 2011-2013 (Calluna AB) presenteras förslag på skötsel
för de olika naturtyperna.
Naturreservatet Södra Hällarna
Kungsladugårdshällarna, även kallat Södra Hällarna, är ett attraktivt natur- och rekreationsområde som sträcker sig längs kusten från ytterkanten av Visby söderut mot Vibble. Områdets
höga naturvärden har varit kända under lång tid. Regionfullmäktiges beslut, 2013-03-25, att
Södra Hällarna skulle inrättas som naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken med avgränsning,
syfte och reservatsföreskrifter vann laga kraft 2014-08-14.
Reservatets huvudsakliga syfte är att skydda och sköta ett mycket naturskönt område med
stor betydelse för allmänhetens rekreation samt bevara detta långsiktigt för kommande generationer. Syftet är också att skydda och skapa gynnsamma förhållanden för ett stort antal
skyddsvärda arter av växter och djur som lever inom området.
För tillgängligheten till området är det viktigt att skapa tydliga och välkomnande entréer från
flera håll, såväl från Visborgsområdet som från hamnområdet.
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Genomförandet av Visborgs utbyggnad
För en utbyggnad av ett område av den storlek som Visborg omfattar fordras att det görs olika
val i ett tidigt skede men även att det ska finnas en styrning för att uppnå de långsiktiga mål
som är politiskt fastlagda för Region Gotland. Det är många olika frågeställningar som fordrar
ställningstagande vid ett genomförande i en samhällsbyggnadsprocess. De val man ställs inför
i ett genomförandeperspektiv kan belysas i form av några motsättningar/konflikter som exemplifieras i följande punkter och som visar på komplexiteten.










Region Gotlands intentioner för stadsutveckling/stadsbild/samhällsbyggnad – exploatörernas intentioner för sitt genomförande
Riktlinjer framtagna för Region Gotland – kostnader för genomförandet
Handel/handelscentrum som konkurrerar med Visbys stadskärna – pulsen och attraktionen som handel ger en stadsdel
Trafiksäkerhet/tillgänglighet – kostnader för genomförandet
Öppen dagvattenhantering – ökade initialkostnader
Prioritering av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik – minskad tillgänglighet för bilen
Dubbla VA-system – införande av helt ny teknik
Exploatering med kvalitet och helhetssyn är ekonomiskt framtungt – ekonomiska förutsättningar
Hög exploatering som medför ökade intäkter och lägre infrastrukturkostnader – försämrad boendemiljö bland annat genom mer hårdgjorda ytor och att bilens plats inom fastigheten utökas väsentligt vilket skapar en tomt med stora parkeringsytor

Genomförandet av en utbyggnad av Visborg fordrar dels helhetssyn ur ett samhällsbyggnadsperspektiv men även för många olika åtgärder som ska genomföras i den planering som
ska ske. Utgångspunkten för de val som måste göras för att ge förutsättningar för hur planeringen ska styras har för projektet varit politiskt fastställda riktlinjer. De leder till många konkreta åtgärder som måste samverka för att ett optimalt resultat ska uppnås.
Vid genomförandeprocessen ska hänsyn tas till de bostadspolitiska målen, t ex:

Långsiktigt hållbart byggande

Tillgänglighet

Jämställdhet

Barnperspektiv

Tillväxt
Konkretiseringar av dem är bland annat att byggande ska genomföras med bostadssociala
ambitioner. Bostadsutbudet ska vara tillgängligt med blandade upplåtelseformer, bostadstyper och lägenhetssammansättning. Hög miljöprofil ska hållas för såväl byggprocessen som
bostadsmiljöer. Konkret innebär det t ex:

Hållbar stadsutveckling

God boendemiljö

Att ambitionskontrakt inom hållbarhetsområdet ska upprättas mellan Region Gotland
och exploatör vid anvisning av mark

God tillgång till natur-/grönområden

Goda fritidsmöjligheter
Ytterligare konkretiseringar är arbetet med lokalt omhändertagande av dagvatten och tillskapandet av våtmarker/utjämningsmagasin och användandet befintliga slukhål samt ett väl
utbyggt gång- och cykelvägnät och väl utbyggd kollektivtrafik. Det sistnämnda prioriteras
framför bilens tillgänglighet. Det som benämns ambitionskontrakt omsätts i de exploateringsStrukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
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avtal som upprättas med alla exploatörer som får mark anvisad. I dem kan även bostadskostnaderna påverkas för att uppnå lägre bostadskostnadsutveckling. För att uppnå det är det
viktigt att inte bara inrikta sig på initialkostnaderna/inflyttningshyran utan även på kostnadsutvecklingen över tiden, d v s livscykelkostnaden. Sett över tiden kommer bostadskostnader
och kostnadsutvecklingen bli lägre vid byggande med ett hållbarhetsperspektiv.
För att uppnå tillväxt och utveckling måste infrastrukturen utvecklas och byggas ut. Totalt sett
ska exploateringsverksamheten uppnå balans. Variationen mellan åren kan dock bli stor. En av
de viktigaste förutsättningarna, efterfrågan, kan vara svår att förutse. I den planering som
genomförs för exploateringar och som är årslånga är det därför svårt att förutse efterfrågeutvecklingen som påverkas av olika faktorer. Det innebär i sin tur att det är svårt att förutse när
balans mellan inkomster och utgifter kommer att uppnås. Normalt sett är de allra flesta exploateringar ”framtunga” ekonomiskt. Visborg är dock inte mer framtungt än an andra större
utbyggnadsområden, t ex A7.
Behovsbilden
Någon konkret bedömning av behovsbilden lämnas inte i Regionens bostadsförsörjningsplan
utan den hänvisar till exploateringsplanen. Av den framgår att det nu finns pågående projekt
inom Visby som motsvarar 1 500-2 000 bostäder. En omfattning som mer än väl täcker den
produktion som har skett under senare år . Därutöver tillkommer Visborgsområdet. Enligt nu
gjord bedömning för området har det en total utbyggnadspotential om ca 3 000 bostäder,
varav 500 bostäder inom privatägd mark, och ca 50 000 kvm för verksamheter/handel samt
möjlighet till förtätning för verksamheter inom befintligt privatägt område. Mark om 32 500
kvm har även avsatts för skola och förskolor.
Planeringen för en sådan utveckling syftar till att skapa förutsättningar för marknaden att
bygga. Den kan om så önskas styras genom en politisk viljeinriktning av utbyggnaden inom
Visby. Efterfrågan styr sedan utbyggnadstakten.
Utbyggnadsinriktning
Det är viktigt att försöka undvika att mellanrum ”utan mening” eller att ”öar” uppkommer när
Visborg byggs ut. Stadsdelen ska under utbyggnadstiden upplevas så hel och färdig som möjligt. En utgångspunkt bör därför vara att utbyggnaden sker inifrån, inom Regementsområdet
där det finns befintlig gatustruktur och bebyggelse, och vidare västerut samt norrut för att
ansluta mot staden. Området söder om Sandhedsvägen blir det område som får avsluta utbyggnaden av hela Visborg.
Kvarters- och bebyggelsestruktur
Variation kommer att vara väsentligt för strukturen. Såväl för indelningen i kvarter som bebyggelsen. Bebyggelsestrukturen kommer att kännetecknas av en högre exploateringsgrad i
det mer centrala Visborg (Vädursgatan och Regementsgatan) för att minska utåt. Området
söder om Sandhedsvägen planeras för en lägre exploateringsgrad. Målsättningen är att byggandet totalt sett kommer att ha en blandad struktur.
Kvartersstorlek
Kommande gatunät och naturområden kommer att bli naturliga avgränsningar för kvartersbildningen. Storleken på kvarteren kommer därför att variera. Antalet bostäder inom kvartersbildningen kommer även att variera utifrån bostadstypen. Variationen tillför stadsbilden
en dimension som överensstämmer med de bostadspolitiska målen. Vissa av kvarteren för
flerbostadshus kommer att få en omfattning så att de kan bebyggas i etapper.
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Etappindelning för bostäder och verksamheter
Vid en konstant efterfrågan och en stabil struktur för efterfrågan är det möjligt att göra en
förutbestämd indelning. Erfarenhetsmässigt har det, beroende på hur efterfrågan har sett ut,
skett exploateringar av rätt varierande omfattning. Även om den totala exploateringen inom
ett område/kvarter kan överstiga 100 bostäder har den som regel indelats i etapper.
Det troliga är att indelningen sker i etapper om 40-60 lägenheter, d v s en byggrätt om 4-6 000
m2. Indelningen ska dock ha en flexibilitet. Den möjliggör byggande för fler aktörer. Ur kostnadssynpunkt är större etappindelningar att föredra. Efterfrågan kommer med stor sannolikhet att vara styrande. Det väsentliga är att etappindelningen följer utbyggnadsinriktningen och
intentionerna för stadsbilden och samhällsbyggnaden för Region Gotland.
Ekonomi
Utgiftsfördelning/infrastruktur
De totala utgifterna för infrastruktur och utveckling av området ska fördelas för Visborg mellan regionen och de enskilda fastighetsägarna samt framtida exploatörer. Infrastrukturen för
det centrala området ägs i dagsläget av enskilda fastighetsägare. Regionen är således inte
huvudman. Ett huvudmannaskap för VA inom detta område ligger i närtid.
Det innebär att utgiftsfördelningen bygger på att regionen träffar en överenskommelse med
de enskilda fastighetsägarna om en fördelning av utgifterna för infrastrukturen m m alternativt att de bygger infrastrukturen och att regionen därefter övertar huvudmannaskapet. Övriga
genomförandekostnader som avser resterande del av Visborgsområdet kommer att fördelas
på de exploatörer som får mark anvisad.
Balanserat byggande
Initialt kommer ekonomisk obalans att råda för de flesta exploateringsprojekten. För att motverka det i största möjliga utsträckning kan omfattningen för planerade åtgärder minskas eller
ske mer över tiden, om det är möjligt, alternativt öka exploateringsgraden och/eller att höja
priset på byggrätterna.
Över tiden ska balans uppnås mellan inkomster och utgifter. Frågan är dock hur omfattande
och hur länge en sådan obalans kan få finnas. En obalans leder till att en prioritering måste
göras av de planerade åtgärderna. En sådan prioritering får dock inte bli så omfattande att den
får för stor inverkan på syftet med åtgärderna. Att till exempel prioritera bort en stor del av
gång- och cykelvägarna får t ex effekter på trafiksäkerheten och miljön. Kanske är det även
nödvändigt att ändra utbyggnadsinriktningen för att få ett mer ekonomiskt balanserat genomförande. För att uppnå optimal planering är det nödvändigt att tydliggöra vad Region Gotland
avser med balanserat byggande, dvs vilken obalans och hur länge kan den bestå. Det handlar
ju inte bara om investeringar utan även om årliga driftskostnader.
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Utbyggnad under kommande tioårsperiod
Strukturplanen redovisar en bedömd utbyggnad inom Visborg de närmaste tio åren. Den föreslagna avgränsningen avser det centrala Visborg och att utbyggnad sker dels i anslutning till
Vädursgatan, i norr i anslutning till Länsstyrelsen, söder om Regementsgatan, verksamhetsområdet vid Sandhedsvägen mot Toftavägen samt hela idrotts- och rekreationsområdet.
Inom Norra Visborg beräknas det vara
möjligt att bygga ca 200 bostäder i
form av flerbostadshus eller stadsradhus, i huvudsak på Regionens mark. Av
dessa drygt 200 bostäder kan ett
mindre antal eventuellt bli radhus.
Inom Regementsområdet äger Region
Gotland ett område längs Vädursgatan
och en yta intill idrotts- och rekreationsområdet. Dessa kan bebyggas
med ca 75 lägenheter respektive ca 15
villafastigheter.
Ett område om ca 40 000 kvm är beläget mitt emot infarten till Kneippbyn
har lagts ut som utredningsområde för
att öka handlingsfriheten för framtida
markanvändning. Skoltomten ges möjlighet att expandera åt detta håll. Ett
lika stort område för verksamheter har
lagts ut i anslutning till området kring
Kungsladugården. Marken ägs idag av
Regionen.
Inom den del av Regementsområdet
som ägs av enskild ägare beräknas det
kunna byggas ca 500 bostäder varav
drygt 65 är villor/radhus. Resterande markyta om ca 100 000 kvm som idag används för verksamheter och som ägs av enskild ägare kan utvecklas och förtätas för nya verksamheter. Omfattningen av bostadsbyggandet förutsätter att viss del av de nuvarande verksamhetsytorna
ombildas för bostäder
Behovsbilden när en förskola eller skola bör byggas styrs bland annat utifrån takten för utbyggnaden inom området. Eftersom den är svår att förutse utbyggnadstakten är det mest
troliga att en förskola behöver byggas först i mitten av tioårsperioden och en första etapp av
en skola byggs först i slutet på tioårsperioden. Skoltomten och förskoletomterna är föreslagna
på Regionens mark.
Föreslagen avgränsning leder till att en relativt liten andel av regionens byggrätt kan säljas
vilket i sin tur innebär att ett genomförande endast omfattar ca 17 % av inkomsterna, exklusive VA-anslutningsavgifter, men motsvarar ca 45 % på utgiftssidan. Det handlar om en underfinansiering om drygt 125 Mkr (kostnadsläge maj 2014) över tiden fram till dess att den balanseras genom försäljning av byggrätt för flerfamiljsbostäder och fastigheter för småhusbebyggelse. Man ska ha i åtanke att ett genomförande sker över tiden varför underfinansiering
kommer att uppstå allt efter-som en utbyggnad sker.
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Regleringen av utgifternas och inkomsternas omfattning kan göras antingen genom att minska
de planerade åtgärdernas omfattning eller att exploateringsgraden och/eller förändra priset
på mark/byggrätt. Båda åtgärderna förbättrar balansen mellan utgifter och inkomster genom
ökad exploateringsgrad. Det går givetvis att minska obalansen genom att minska omfattningen
av planerade åtgärder. Vid en sådan här stor differens mellan inkomster och utgifter går det
dock inte att reglera differensen genom ökad exploateringsgrad. Det är en alldeles för liten
byggrättsyta att reglera inom. Att minska genomförandet av planerade åtgärder kommer att
få konsekvenser. Dessa konsekvenser måste analyseras för att säkerställa att det görs rätt
prioriteringar.
I det här sammanhanget måste Region Gotland ställa sig frågan hur länge och i vilken omfattning som den ekonomiskt klarar av att underfinansiera. Det troliga är att man mycket noga
måste överväga omfattningen och när de olika åtgärderna kan ske under den kommande tioårsperioden. Obalansen mellan inkomster och utgifter gör det troligtvis nödvändigt att göra
prioriteringar och att vissa planerade åtgärder måste skjutas på. Ett sätt att minska underfinansieringen kan vara att prioritera en utbyggnadsinriktning som ger större inkomster. Men
om en sådan förändring görs är det väsentligt att inget prioriteras bort vad gäller hållbar
stadsbyggnad och variation som ger området och miljön de nödvändiga dimensionerna.
Väsentligt är att den planering som nu görs, om än på en övergripande nivå, följs i samband
med kommande planläggningar och markanvisningar. Inte minst med tanke på att detaljplaneläggningen kommer att ske vid många tillfällen med förhållandevis små detaljplaner. Om man
inte följer den ungefärliga planeringen kommer det att påverka resterande planering. Ekonomiskt gäller framför allt att prisnivån för byggrätt och markförsäljning inte får understigas. Om
så sker skjuter man över det underskott som uppstår på efterföljande exploateringar.

Visborgsområdet som helhet
För att få en dimension av utgifterna för en exploatering av ett område som Visborg, inklusive
hela idrotts- och rekreationsområdet, lämnas ingångsvärden för den bedömning som har
gjorts för området. Utgångspunkten har varit de bostadspolitiska målen vad gäller hållbarhet,
tillgänglighet, miljö m m. Det kommer att anläggas:
 ca 2,5 mil gång- och cykelvägar
 ca 3,6 mil nya gator/vägar
 3 km gångvägar
 ca 1 200 ljuspunkter/ gatubelysning
 7 cirkulationsplatser av varierad storlek
 drygt 2 mil VA-ledningsnät
 drygt 3 km gångstråk i natur
 gångfartsområde i centrala Visborg
 3 allmänna lekplatser samt två torgbildningar
Därutöver kommer olika utredningar att göras avseende arkeologi, natur och miljö. I och med
utbyggnaden av infrastrukturen kommer en hel del projektering vara nödvändig. Indelningen i
fastigheter görs genom fastighetsbildning som utgår från den detaljplaneläggning som kommer att genomföras. I samband med detta kommer viss inlösen av mark att vara nödvändig.
Iordningställande av natur- och grönområden kommer att ske liksom markarbeten och viss
sanering. Slutligen ska hela genomförandet bära den del av det bokförda värdet på fastigheten
som är hänförligt till exploateringen av Visborgområdet.
De totala utgifterna bedöms uppgå till ca 630 Mkr (kostnadsläge maj 2014) för genomförandet av utvecklingen av hela Visborgsområdet med tillhörande idrotts- och rekreationsområde. Av dessa är ca 145 Mkr hänförliga till VA-utbyggnaden. Förutom nya VAStrukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
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ledningsnät fordras anpassningar av vattenverk och reningsverk. Det är även nödvändigt för
att klara skyddsavståndet 500 meter till reningsverket. Därutöver kommer våtmarker och ett
större utjämningsmagasin för dagvatten att anläggas. Utgifterna för detta kommer att täckas
med anslutningsavgifter. Vid en avskrivningstid på 45 år skulle kapitalkostnaderna initialt bli ca
9 Mkr per år. Eftersom utbyggnaden sker ur lång tid blir det årliga kapitalkostanden lägre per
år. De årliga driftskostnaderna, exklusive kapitalkostnaderna för VA bedöms öka med ca 2,5
Mkr.
Nedanstående idéskiss för ett fullt utbyggt Visborg utgör ett grovt underlag för framtagna
kalkyler.
Anläggningskostnaderna för gator,
gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser med tillhörande avvattning och belysning, torg och lekplatser
samt busstationer m m samt tillhörande projekterings- och byggledningskostnader dominerar utgifterna
för de resterande ca 484 Mkr. De motsvarar ca 444 Mkr. Resterande 40 Mkr
avser reglering av det bokförda värdet,
planläggning, fastighetsbildning, inlösen av mark, saneringar, arkeologiska
och geotekniska utredningar mm.
När området är fullt utbyggt ökar de
årliga driftskostnaderna, exklusive VA.
Uppskattningsvis skulle, vid en avskrivningstid på 33 år, kapitalkostnaderna för investeringarna i gator m m
bli 34 Mkr. Eftersom utbyggnaden sker
successivt blir de årliga kapitalkostnaderna lägre. När området är fullt utbyggt bedöms övriga driftskostnader,
d v s underhåll, tillsyn och skötsel av
gator och dylikt och grönytor m m,
uppgå till 4,5-5 Mkr per år.
Bedömningen är att balans uppnås mellan inkomster och utgifter för hela utbygganden av
Visborgsområdet. Det bygger bl a på att de enskilda fastighetsägarna reglerar regionens övertagande av huvudmannaskapet för gator samt gång- och cykelvägar, med tillhörande belysning och avvattning, genom en ersättning om drygt 23 Mkr. Alternativt att de iordningställer
den på egen bekostnad vid planläggning.
Därutöver kommer inkomsterna från försäljning av mark för småhustomter och verksamheter
samt byggrätt för flerfamiljsbostäder. Utgångspunkten för inkomsterna är den bedömda kvartersindelningen med tillhörande exploateringsgrad som gett förutsättningar för att bedöma
den totala byggrättens omfattning. Förutsättningar som måste gälla för att ett genomförande
ska kunna balanseras ekonomiskt är att försäljningspriset för mark för verksamheter sätts till
lägst 300 kr/kvm och att priset på byggrätt sätt till lägst 1 500 -1 600 kr/m2 BTA, d v s den
byggrätt som planen medger oavsett om den utnyttjas fullt ut eller inte. Noteras ska att priset
på byggrätten endast motsvarar ca 5 % av den totala produktionskostnaden för bostäder.
Totalsumman om ca 485 Mkr, exklusive VA, för ett genomförande av utbyggnaden måste ses
över tiden. Med tanke på att det planeras för ca 3 000 bostäder inom området bör utbyggStrukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
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nadshorisonten vara åtminstone 40 år. Det motsvarar ett genomsnittligt årligt byggande om
ca 75 bostäder per år. Sett över tiden ger det ett genomsnittligt investeringsbehov om drygt
12 Mkr per år för utbyggnaden av Visborgsområdet.
En utbyggnad av ett sådant här stort område kommer att variera över tiden och då kommer
även investeringsbehovet att variera. Med anledning av att utbyggnaden kommer att vara
ekonomiskt framtung måste det fastställas en strategi för hur det ska kunna hanteras ekonomiskt inom de ramar som Region Gotland har för investeringar. Det kommer att råda obalans
mellan utgifter och inkomster över tiden. Ett sätt för att minska den obalansen är t ex att utbyggnad inte sker i större utsträckning än att en viss andel av inkomsterna ska vara säkerställda genom avtal om försäljning av fastigheter/ byggrätt. Ekonomiskt handlar det då om att
riskminimera men en sådan inriktning brukar emellertid bli hämmande för en utbyggnad om
ramarna sätts för snävt.

Markanvisning inom Visborg
Eftersom service, skola, restauranger, sjukvård, många olika arbetsplatser, idrott och rekreation m m finns inom området och det som kvarstår är bostäder för att få området komplett
föreslår projektet att Ledningskontoret i ett tidigt skede får i uppdrag att genomföra en markanvisning inom området. Förslagsvis i Norra Visborg, i området mellan byggnaden som bl a
inrymmer Länsstyrelsen samt norr om Donners hage.
Valet av område är hänförligt till att en utbyggnad inom området ska ses som en förlängning
av Visby stad och därmed ”helar” staden, d v s det bildar ingen ö utan blir en naturlig del av
Visborg. Därutöver sker valet med utgångspunkt från att det finns infrastruktur i direkt anslutning till området vilket är ekonomsikt fördelaktigt för Region Gotland. Miljön som inramar
området är givetvis även en bidragande orsak till valet av område för starten av Visborg utbyggnad.
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Förankrings- och arbetsprocess
Uppdrag
Projektet utgår från ett uppdrag från regionstyrelsen till ledningskontoret (RS 2011-02-17 §49)
och är ett delprojekt under Projekt Visborg (projektägare RS, projektledare Harald Gröttvik,
TKF).

Styrgrupp
Anders Rahnberg, SBF (ordförande); Roger Möller, TKF; Harald Gröttvik/Ann-Sofi Lindskog,
TKF; Jan von Wachenfeldt LK

Projektgrupp
Eva Werkelin, SBF (projektledare); Jenny Sandberg, SBF (projektkoordinator); Jenny Iversjö,
TKF; Anders Lindholm, LK; Jonas Nilsson, LK

Arbetsgrupper
Strukturplanen har tagits fram av fyra arbetsgrupper med utgångspunkt i följande teman:
 Hur ska Visborg växa (Delområden) – ansvarig Eva Werkelin
 Att röra sig i Visborg – ansvarig Jenny Iversjö
 Att leva och verka i Visborg – ansvarig Anders Lindholm
 Tekniska system samt hälsa & säkerhet – ansvarig Jonas Nilsson
Deltagare
SBF/TKF: Eva Werkelin, planarkitekt; Jenny Iversjö, enhetschef mark o stadsmiljö; Jenny Sandberg, samhällsplanerare; Niclas Fredriksson, landskapsarkitekt; Karl Fyhr, trafikplanerare;
Jimmy Holpers, kommunekolog; Håkan Wiginder, va-ingenjör; Roger Möller, markingenjör;
Yvonne Mårtensson, fysisk planerare; Christian Hegardt, stadsarkitekt; Pernilla Johansson,
stadsträdgårdsmästare; Mattias Edsbagge, enhetschef miljö- o hälsoskydd; Lena Beckman,planingenjör; Anna Wikström, trafikplanerare; Wehabrebi Yussuf, va-ingenjör; Rikard
Widén, va-utvecklare; Tomas Looström, kartingenjör; m fl
LK: Anders Lindholm, exploateringsstrateg, Jonas Nilsson, ekostrateg; Cora Juniwik, folkhälsostrateg; Britta Samsiö, näringslivsstrateg; m fl
Vid behov har arbetsgrupperna utökats med ytterligare kompetenser. Förslaget har även tagits fram i dialog med andra berörda förvaltningar inom Region Gotland. Arbetsmöten har
även hållits tillsammans med de fastighetsägare som har ett större markinnehav. Dessutom
har förslaget diskuterats med några intressenter i byggbranschen. Kontinuerlig rapportering
har gjorts till styrgruppen.
Underlag
Utredningar, inventeringar och analyser hämtade från tidigare planarbeten samt framtagna i
arbetsgrupperna under arbetet, t ex
 Olika trafikutredningar genomförda inom området – utredningar av Tvärförbindelse
(Sandhedsvägen) från väg 140 till väg 142, anknytningar till/från arenahallen, väg- och
gc-bro från Stenkumlaväg över Färjeleden till Norra Visborg (vidare mot Vädursgatan),
förstudie ”ny infart till Visborgsområdet” korsning Färjeleden – Allégatan- Lands väg
mm
 Analys av Visborgsområdet som underlag för principbeslut i ”genomförandestrategi”
för området, december 2011 i samarbete med konsultbolaget NAI Svefa.
 Naturvärdesinventering Visborg, 2011 – 2013
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 Utredningar geo-hydrologi, dagvatten inom Visborgsområdet.
Externa konsulter har anlitats för underlag till visualisering och för en kompletterande trafikutredning.

Politisk förankring









Återkommande information i PBK (plan- och bostadskommittén) och RS i samband
med redovisning av Projekt Visborg
PBK 4 september 2014, lägesrapport.
Seminarium/workshop med berörda nämnders arbetsutskott den 17 mars 2015. Information om projekt Visborg samt information och gruppdiskussioner om strukturplanen.
RSau 13 april 2015. Avstämning inför godkännande.
RS 28 maj 2015 med förslaget att godkänna strukturplanen.
Workshop 24 aug 2015, RF ledamöter och ersättare inbjudna till information och diskussion. Synpunkter sammanställda i minnesanteckningar.
Avstämningar i RSau/RS nov-april 2015/2016. Kommentarer till inkomna synpunkter
och analys av skoltomtens läge.
RF 25 april 2016, strukturplanen godkänns.

Avslut och fortsatt arbete




Strukturplanen överlämnas till ledningskontoret.
Ansvaret för mappen med strukturplanen och tillhörande underlagsmaterial
G:\global_grupp\Projekt Visborg\Delområde 0 - Hela Visborg\00-04 Strukturkarta
hela Visborg överlämnas till ledningskontoret efter gallring.
Innehållet i strukturplanen utgör styrning och underlag inför t ex kommande markanvisningar och detaljplaner i området. Fördjupade studier behöver göras för bl a dagvattenhanteringen.

Visby i april 2016

Anders Rahnberg
ordf styrgrupp

Eva Werkelin
projektledare
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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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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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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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

GVN § 66

RS-Remiss. Motion. Vegetabilisk kost som grund i
skolbespisningen

GVN 2017/71
AU § 58

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Nämnden inger förvaltningens svar som eget yttrande över denna remiss.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Sven Bosarfve yrkande om att motionen ska
avslås: Sven Bosarfve (M), Arne Eklund (M), Arne Josefsson (C), Bengt Wickman (C).
•

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit 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 samt att den/de som
har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat förlagen till de båda
utbildningsnämnderna.
Beslutsunderlag

Remiss - Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-10
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att nämnden inger förvaltningens svar som eget
yttrande över denna remiss.
Yrkanden
Sven Bosarfve (M) föreslår att motionen ska avslås.
Proposition och omröstning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och fann att arbetsutskott bifaller Saga
Carlgrens (V) yrkande.
Omröstning begärdes

JA för Saga Carlgrens yrkande och NEJ till Sven Bosarfve yrkande.
Omröstningsresultat

Saga Carlgren (V), Håkan Ericsson (S), Ulla-Brithe Jacobsson (S), Birgitta Nylund (S),
Heidi Plisch (MP) röstar JA.
Sven Bosarfve (M), Arne Eklund (M), Arne Josefsson (C), Bengt Wickman (C) röstar
NEJ
Där med föreslog nämnden att bifalla Saga Carlgrens (V) yrkande.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

3 (3)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/741
25 oktober 2017

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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Perspektiv
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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

2017‐10‐25
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Perspektiv
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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

2017‐10‐25
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Perspektiv

Verksamhet
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Målomr Mål
Indikator
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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Mål med indikatorer
Perspektiv

Verksamhet

RS 2016/741

Målomr Mål
Indikator
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

2017‐10‐25
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Mål med indikatorer
Perspektiv

Verksamhet

RS 2016/741

Målomr Mål
Indikator
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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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1012
Datum

Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Utveckling norra Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppdragsdirektiv och uppdrar
åt regionstyrelseförvaltningen att i samverkan med Uppsala universitet
genomföra insatsen.

Sammanfattning

Region Gotland och Tillväxtverket har regeringens uppdrag att gemensamt
genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län 1. För att genomföra det specifika
programmet Hållbara Gotland får Tillväxtverket och Region Gotland fatta beslut om
100 mkr för finansiering av insatser med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211)
om statligt stöd till regionala investeringar eller förordningen (2015:210) om statligt
stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.
Enligt regeringsuppdraget ska genomförandet av uppdraget ta sin utgångspunkt i
regionala strategier och program samt i de insatsområden som anges i bilagan till
beslutet. Samordning ska ske med genomförandet av andra program för tillväxt och
utveckling, såsom exempelvis nationella program för näringslivsutveckling som drivs
av Tillväxtverket.
Bilagan till beslutet baseras delvis på Peter Larsson rapport och föreslår insatser inom
ramen för områdena nyindustriell utveckling, hållbara livsmedel och havets näringar, hållbar
besöksnäring, digitalisering samt kompetensförsörjning. Då dessa områden utgör en
delmängd av Tillväxtprogrammet för Gotland2016-2020 2, som var under utveckling
vid tidpunkten för att uppdraget kom, beslutades att genom-förandet av uppdraget

1

SFS 2017:583 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-omregionalt-tillvaxtarbete_sfs-2017-583
samt Regeringsbeslut N2016/04642/RTS.
http://www.regeringen.se/4a0c6b/contentassets/5267c7db980b4274b44b707c7f5d80b4/uppdrag-respektive-erbjudande-attgenomfora-insatser-for-tillvaxt-i-gotlands-lan1.pdf
http://www.regeringen.se/4a129e/contentassets/5267c7db980b4274b44b707c7f5d80b4/bilaga-regional-tillvaxt-gotland.pdf
2
Tillväxtprogrammet är en gemensam strategi och ett politiskt beslutat dokument för Gotlands utveckling perioden 2016-2020,
programmet ligger till för prioriteringar av insatser för Gotlands utveckling.
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skulle ta sin utgångspunkt i detta regionala program. Följaktligen i enlighet med
regeringsbeslutet och Region Gotlands regionala utvecklingsansvar.
Enligt direktivet för genomförandet av uppdraget ska, i de fall där det är lämpligt
med hänsyn till insatsernas karaktär, förutsättningarna för den norra länsdelen särskilt
beaktas. Då genomförandet av insatser inom ramen för tillväxtpolitiken, och de
förordningar som stödjer genomförandet av programmet, bygger på samverkan och
partnerskap är region Gotland beroende av att det finns regionala utvecklingsaktörer
på norra delen av ön som har kapacitet och vilja att genomföra insatser inom dessa
ramar, inklusive det krav som nationellt ställs på regionala utvecklingsaktörer. Med
anledning av detta vill Region Gotland nu närmare undersöka dessa förutsättningar.
En andra anledning som förstärker behovet av att beakta norra delen av Gotland är
att det i budgetpropositionen för 2018 avsatts ytterligare 100 mkr till Gotland, delvis
som en kompensation för det uteblivna så kallade Nordstreamavtalet. Enligt
budgetpropositionen avsätts 50 miljoner till infrastruktursatsningar på Gotlands
vägnät, till Trafikverket som i samråd med Region Gotland ska genomföra
satsningarna. Uppsala Universitet, Campus Gotland, får 40 miljoner utslaget på fem
år, för att stärka, utveckla och göra verksamheten stabil till år 2022. Till yrkesvux
avsätts 10 miljoner.
En tredje anledning är att det i budgetpropositionen 2018 föreslås kraftigt ökat anslag
för smart industri på regional nivå för perioden 2018–2020 och Gotland behöver
förbereda sig för att kunna ta del av potentiellt kommande uppdrag. Och till detta går
det rimligen att hitta synergier i relation till Energimyndighetens förstudie för ett
smart och förnybart energisystem på Gotland.
En fjärde anledning är att det finns behov av att belysa natur- och kulturresurserna
som grund för en hållbar och bärkraftig utveckling av besöksnäringen på norra
Gotland. Inte minst med fokus på ett hållbart nyttjande av en potentiell nationalpark
och filmindustrin.
Undersökningen består av en förstudie med syftet att fånga upp och kartlägga det
utvecklingsbehov som finns på norra Gotland 3, samt att stärka möjligheterna att ta
tillvara förutsättningar för utveckling som finns inom ramen för ny-industrialisering,
besöksnäring samt mat- och livsmedel som är prioriterade insatsområden i
tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. När det gäller besöksnäringen handlar
det om ett särskilt fokus på de värdefulla natur- och kulturresurserna för utveckling
av besöksnäringen som finns på norra Gotland. Syftet innefattar också, om möjligt,
att lägga en grund för att Gotland (på ett effektivt sätt) ska kunna tillgodogöra sig
den anslagsökning som enligt budgetpropositionen 2018 föreslås för smart industri
på regional nivå för perioden 2018-2020. Detta kan exempelvis handla om att rigga
förstudiearbetet i relation till nyindustrialiseringsstrategins utmaningar.
Detsamma gäller för mat- och livsmedel (livsmedelsstrategin) samt besöksnäring (jfr
naturturismstrategin) som är nationellt prioriterat och där Gotland är starkt men
behöver rusta för att regionala utvecklingsaktörer (fokus norr) i större utsträckning
ska kunna vara delaktiga inom ramen för de verktyg tillväxtpolitiken och relaterade
utvecklingssatsningar erbjuder.

3

Med norra Gotland menas i detta fall områdena i och kring orterna Slite, Lärbro samt Fårösund.
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Bedömning

RSF gör bedömningen att förstudien kan bidra till ökad kunskap om regionala
utvecklingsaktörer på norra delen av ön samt om deras vilja och kapacitet att
genomföra insatser inom ramen för de stöd som Region Gotland förvaltar.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv avseende Förstudie och analys av förutsättningarna för utveckling av norra
Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

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

Uppdragsdirektiv

Uppdragsdirektiv
Uppdrag

Förstudie och analys av förutsättningarna för utveckling av norra Gotland
Uppdragsägare

Peter Lindvall, Regiondirektör
Uppdragsledare och projektgrupp

Uppdraget projektleds av Region Gotland. UUCG får en viktig roll i arbetet och deltar i
projektgruppen tillsammans med projektmedlemmar från Region Gotland och utvalda
externa aktörer.
• Lina Holmgren, RG
• Maria Modig, RG
• Johanna Liljenfeldt, UUCG
• Mats Jansson, RG
• Karin Farinder, RG
• Lena Johnsson, RG
• Helena Andersson, RG
• Peter Bloom, RG
Styrgrupp

Stefan Persson, Peter Lindvall, Olle Jansson
Intressenter

Region Gotland, Uppsala universitet campus Gotland, LO, LRF, regionala
utvecklingsaktörer,
Bakgrund

Gotland som helhet har en positiv utveckling med bl.a. låg arbetslöshet, högt nyföretagande,
nya arbetstillfällen hos befintliga aktörer, ökad befolkning, ökat antal besökare samt
nyetableringar inom t.ex. Försvarsmakten.
Norra Gotland d.v.s. områdena i och kring Slite, Lärbro samt Fårösund har sedan många år
varit viktiga platser för utveckling av bl.a. kalkindustrin, försvarsmakten, de gröna näringarna
samt besöksnäringen. När försvarsmakten avvecklade sin närvaro under åren 2002-2005
avvecklades också ett stort antal direkta och indirekta arbetstillfällen på norra Gotland. De
ersättningsjobb som regeringen initierade hamnade nästan uteslutande i Visby.
Under hösten 2015 arbetade regeringens utsedde kontaktperson Peter Larsson med att
identifiera förslag till åtgärder som skulle kunna kompensera eventuella negativa effekter av
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Region Gotland
[Förvaltning]

Projektdirektiv

beslutet om natura 2000.
Peter Larssons arbete ledde fram till en slutrapport med förslag till åtgärder. Därefter kom ett
regeringsuppdrag till Tillväxtverket respektive erbjudande till Region Gotland 1 att gemensamt
genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län. För att genomföra uppdraget får Tillväxtverket
och Region Gotland fatta beslut om 100 mkr för finansiering av insatser med stöd av
förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar eller
förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.
Enligt regeringsuppdraget ska genomförandet av uppdraget ta sin utgångspunkt i regionala
strategier och program samt i de insatsområden som anges i bilagan till beslutet. Samordning
ska ske med genomförandet av andra program för tillväxt och utveckling, såsom exempelvis
nationella program för näringslivsutveckling som drivs av Tillväxtverket.
Bilagan till beslutet baseras delvis på Peter Larsson rapport och föreslår insatser inom ramen
för områdena nyindustriell utveckling, hållbara livsmedel och havets näringar, hållbar besöksnäring,
digitalisering samt kompetensförsörjning. Då dessa områden utgör en delmängd av
Tillväxtprogrammet för Gotland, som var under utveckling vid tidpunkten för att uppdraget
kom, beslutades att genom-förandet av uppdraget skulle ta sin utgångspunkt i detta regionala
program. Följaktligen i enlighet med regeringsbeslutet och Region Gotlands regionala
utvecklingsansvar.
Enligt direktivet för genomförandet av uppdraget ska, i de fall där det är lämpligt med hänsyn
till insatsernas karaktär, förutsättningarna för den norra länsdelen särskilt beaktas. Då
genomförandet av insatser inom ramen för tillväxtpolitiken, och de förordningar som stödjer
genomförandet av programmet, bygger på samverkan och partnerskap - är region Gotland
beroende av att det finns regionala utvecklingsaktörer på norra delen av ön som har kapacitet
och vilja att genomföra insatser inom dessa ramar, inklusive det krav som nationellt ställs på
regionala utvecklingsaktörer. Med anledning av detta vill Region Gotland nu närmare
undersöka dessa förutsättningar.
En andra anledning som förstärker behovet av att beakta norra delen av Gotland är att det i
budgetpropositionen för 2018 avsatts ytterligare 100 mkr till Gotland, delvis som en
kompensation för det uteblivna så kallade Nordstreamavtalet. Enligt budgetpropositionen
avsätts 50 miljoner till infrastruktursatsningar på Gotlands vägnät, till Trafikverket som i
samråd med Region Gotland ska genomföra satsningarna. Uppsala Universitet, Campus
Gotland, får 40 miljoner utslaget på fem år, för att stärka, utveckla och göra verksamheten
stabil till år 2022. Till yrkesvux avsätts 10 miljoner.
En tredje anledning är att det i budgetpropositionen 2018 föreslås kraftigt ökat anslag för
smart industri på regional nivå för perioden 2018–2020 och Gotland behöver förbereda sig

1
Regeringsbeslut N2016/04642/RTS.
http://www.regeringen.se/4a0c6b/contentassets/5267c7db980b4274b44b707c7f5d80b4/uppdrag-respektive-erbjudande-att-genomforainsatser-for-tillvaxt-i-gotlands-lan1.pdf
http://www.regeringen.se/4a129e/contentassets/5267c7db980b4274b44b707c7f5d80b4/bilaga-regional-tillvaxt-gotland.pdf
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för att kunna ta del av potentiellt kommande uppdrag. Och till detta går det rimligen att hitta
synergier i relation till Energimyndighetens förstudie för ett smart och förnybart energisystem
på Gotland.
En fjärde anledning är att det finns behov av att belysa natur- och kulturresurserna som
grund för en hållbar och bärkraftig utveckling av besöksnäringen på norra Gotland. Inte
minst med fokus på ett hållbart nyttjande av en potentiell nationalpark och filmindustrin.
Syfte (varför?)

Syftet med förstudien är att fånga upp och kartlägga det utvecklingsbehov som finns på norra
Gotland 2, samt att stärka möjligheterna att ta tillvara förutsättningar för utveckling som finns
inom ramen för ny-industrialisering, besöksnäring samt mat- och livsmedel som är prioriterade
insatsområden i tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 3. När det gäller besöksnäringen
handlar det om ett särskilt fokus på de värdefulla natur- och kulturresurserna för utveckling
av besöksnäringen som finns på norra Gotland.
Syftet innefattar också att om möjligt lägga en grund för att Gotland (på ett effektivt sätt) ska
kunna tillgodogöra sig den anslagsökning som enligt budgetpropositionen 2018 föreslås för
smart industri på regional nivå för perioden 2018-2020. Detta kan exempelvis handla om att
rigga förstudiearbetet i relation till nyindustrialiseringsstrategins utmaningar.
Detsamma gäller för mat- och livsmedel (livsmedelsstrategin) samt besöksnäring (jfr
naturturismstrategin) som är nationellt prioriterat och där Gotland är starkt men behöver
rusta för att regionala utvecklingsaktörer (fokus norr) i större utsträckning ska kunna vara
delaktiga inom ramen för de verktyg tillväxtpolitiken och relaterade utvecklingssatsningar
erbjuder.
Uppdragsbeskrivning

Uppdraget projektleds av Region Gotland. Uppsala Universitet Campus Gotland lägger upp
och genomför förstudien i löpande dialog med projektledare, projektgrupp, styrgrupp och
utvalda externa intressenter.
Uppdraget genomförs i form av en förstudieprocess. Förstudien ska genomföras i bred
förankring och dialog med utvecklingsaktörer 4 med bäring på norra Gotland samt i dialog
med utvecklingsaktörer som potentiellt vill utveckla sin verksamhet med fokus på norra
Gotland (jfr naturturism t ex). Förstudien förväntas presentera resultat som beskriver
situationen på norra Gotland med utgångspunkt i de utvecklingsaktörer som identifierats och

2

Med norra Gotland menas i detta fall områdena i och kring orterna Slite, Lärbro samt Fårösund.
Tillväxtprogrammet är en gemensam strategi och ett politiskt beslutat dokument för Gotlands utveckling perioden 2016-2020,
programmet ligger till för prioriteringar av insatser för Gotlands utveckling.
4
Regionala utvecklingsaktörer definieras i Gotländsk kontext som:
Civilsamhället genom organisationer och föreningar
Statliga myndigheter med särskilt ansvar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och med särskild relevans gör
Gotlands utveckling
Kommun- och landstingsverksamhet i Region Gotland med fokus på de förvaltningar som har särskild bäring tillväxtpolitikens
genomförande såsom samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Akademin, Uppsala Universitet genom campus Gotland primärt. Även SLU.
Företag och näringslivets organisationer
3
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intervjuats. Förstudien ska innehålla en plan för vilka insatser/åtgärder som bedöms
nödvändiga för en positiv utveckling på norra Gotland samt för hur det fortsatta arbetet bör
läggas upp. Redovisningen bör även innehålla en beskrivning av olika aktörers ansvar och
roller samt behov av samarbete i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Förstudien ska genomföras i samarbete/samordning med ansvariga strateger på Region
Gotland och därmed i samordning med arbetet inom insatsområden mat- och livsmedel,
besöksnäring samt företagsfrämjande och nyindustrialisering i tillväxtprogrammet i syfte, att om
möjligt, ge dessa insatsområdens genomförande ett särskilt ”norra Gotland fokus”.
Förstudien ska genom detta även förhålla sig till satsningar inom områdena på nationell nivå
och till statliga aktörers verksamhet/pågående insatser på regional nivå. Det gäller särskilt
(men nödvändigtvis inte exklusivt) förstudie nationalpark, Naturvårdsveket genom
länsstyrelsen. Energimyndighetens förstudie för ett smart och förnybart energisystem på
Gotland, fånga upp möjliga synerier i relation till utvecklingsaktörer på norra gotland och den
förväntade satsningen på smart industri, liksom till nyindustrialiseringsstrategins identifierade
utmaningar. Trafikverkets uppdrag att i dialog med företrädare för Region Gotland (strateg
infrastruktur, Lena Johansson, och relevanta utvecklingsaktörer på norra Gotland) avgöra var
de extra 50 miljonerna gör mest nytta.
Förstudien ska även i dialog med Almi visa på vilka insatser Almi gör inom ramen för sitt
projekt som kan sägas ha särskild bäring på norra Gotland.
Uppdraget inleds lämpligen genom en förberedelsefas (2 veckor under december, 1 vecka i
januari) där inläsning och förberedelser görs. Viktigt här är att utgå från tidigare processer på
norra Gotland (inte minst Peter Larssons) liksom vilka utvecklingsaktörer och behov som
lyftes där. Under våren genomförs dialogen/intervjuer. Uppdraget ska redovisas till Region
Gotland senast 30 mars 2018.

Mål för uppdraget

Målet med uppdraget är att, baserat tidigare processer, nya dialog/intervjuer och analys, ge
rekommendationer och förslag till insatser som kan initieras i samverkan mellan regionala
utvecklingsaktörer och Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör för att, direkt
eller indirekt, stärka utvecklingen på norra Gotland. Målet innefattar även ett tydliggörande av
olika aktörers ansvar och roller inom ramen för utvecklings-/tillväxtpolitiken samt behov av
samarbete i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslutspunkter

Detta direktiv beslutas av regionstyrelsen. Förstudien i sin helhet ska presenteras för och
godkännas av regionstyrelsen.
Återrapportering (när, till vem, vad?)

Återrapportering sker skriftligen till styrgruppen vid regelbundna möten och via utskick.
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Kommunikation

I samband med att direktivet beslutas ska också en kommunikationsplan finnas framtagen.
Kopplingar till andra projekt/uppdrag

Regionalt Tillväxtprogram 2017-2020 samt pågående arbete med Regional utvecklingsstrategi
Slutdatum

2018-03-30
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

xxx
Organisation

xxx
Referensgrupp

xxx
Budget

xxx
Kodsträng
Ansvar

Objekt

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

Datum

Klicka här för att ange datum.
Underskrift

Peter Lindvall, Regiondirektör
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Ärende RS 2017/782
15 november 2017

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Remiss. Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till näringsdepartementet
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Utgångspunkten för planförslaget är att det ska bidra till ett
modernt, effektivt och hållbart transportsystem och till att de transportpolitiska
målen nås. Planen omfattar åtgärder för att underhålla och utveckla den statliga
infrastrukturen inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Även medel för länsplanerna
ingår, liksom statlig medfinansiering till kommunala investeringar bl.a. för förbättrad
trafiksäkerhet. Den ekonomiska ramen uppgår till 622,5 miljarder kronor, och
fördelas på:
- 333,5 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder till
länsplanerna,
- 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och
- 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda
vägar.
Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll,
har Gotland ett begränsat utrymme i den nationella planen.
Ärendebeskrivning

Regeringen gav i mars 2017 Trafikverket i uppdrag att upprätta förslag till en
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för
perioden 2018-2029. Den nationella planen beslutas av regeringen under våren 2018.
Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Planen omfattar framför allt medel för drift och underhåll av
det statliga vägnätet och järnvägarna, för utveckling av järnvägarna och de större
statliga vägarna. Den ekonomiska ramen uppgår till 622,5 miljarder kronor, och
fördelas på:
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- 333,5 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder till
länsplanerna,
- 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och
- 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda
vägar.
Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut
om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet
pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet
med planförslaget. Utmaningarna är: omställning till ett av världens första fossilfria
välfärdsländer, investeringar för ökat bostadsbyggande, förbättra förutsättningarna
för näringslivet, förstärka sysselsättningen i hela landet, ta höjd för och utnyttja
digitaliseringens effekter och ett inkluderande samhälle.
Syftet med planförslaget är att det ska bidra till att de transportpolitiska målen nås
och till att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen pekat
ut. Planförslaget ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, mer
konkret innebär det framför allt att:
- återställa och utveckla järnvägens funktionalitet,
- främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter,
- främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart,
- bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna,
- minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll och
- skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
Inom järnvägssektorn prioriteras underhåll och investeringar som ska öka
kapaciteten för persontrafik på regional- och fjärrtåg och för att öka
godstransporterna. En höghastighetsjärnväg dimensioneras för 250 km i timmen.
Inriktningen med planförslaget för väg är att bibehålla funktionaliteten på stora delar
av vägnätet, där det högtrafikerade delarna av vägnätet prioriteras. För att klara att
bibehålla funktionaliteten på de högtrafikerade delarna av vägnätet behöver
nödvändiga reinvesteringar på äldre motorvägar genomföras. Det gör, enligt
förslaget, att underhållet på de mest kapillära delarna av vägnätet kommer att behöva
prioriteras ned vilket bedöms medföra en försämrad tillståndsutveckling under
planperioden. Trafikverket prioriterar även en satsning på bärighetshöjande åtgärder
som kommer att bidra till en förbättrad kapacitet på de vägar där näringslivet har
störst behov av att transportera tungt gods.
I planförslaget ingår investeringsåtgärder för cykling längs det nationella vägnätet.
Bl.a. ingår cykelvägar som förbättrar möjligheterna till arbetspendling i större
tätortsregioner.
För att stimulera till överflyttning av gods till sjöfart ingår åtgärder i farleder och
slussar.
Den nationella planen innehåller även statlig medfinansiering till kommunala
investeringar bl.a. för förbättrad trafiksäkerhet.
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Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i
järnvägssystemet och de större vägarna. Gotland saknar de större vägarna och
järnvägar. Investeringar finansieras därför inte via den nationella planen. Utöver att
finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll, ingår inga
åtgärder på Gotland.
I förslaget till nationell plan presenteras åtgärder i de sex svenska
trafikverksregionerna. Stockholmsområdet och Gotland hör till samma region. För
Gotlands del beskrivs betydelsen av väl fungerande flyg- och färjetrafik.
Inom länsplanerna kan investeringar göras i de regionala vägarna. För Gotlands del
är möjligheterna till att genomföra större åtgärder små, då den preliminära ramen i
kommande period 2018-2029 är låg, ca. 18,5 milj. kronor/år, och också har varit det i
tidigare planeringsomgångar.
Några större väginvesteringar i planförslaget med koppling till Gotlands
fastlandsanknytningar är Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och flera
etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar.
Generellt bedöms planen, enligt förslaget, bidra till ökad tillgänglighet för
befolkningen i stort. Samtidigt görs bedömningen att de prioriteringar som görs kan
upprätthålla eller förstärka skillnader mellan befolkningsstarka regioner med tillväxt
och områden i landsbygder med minskande befolkningsunderlag.

Bedömning

Sammanfattande synpunkter
Synpunkterna utvecklas i det bifogade förslaget till remissvar.
•
•
•
•

Gotlands unika läge.
Gotlands behov kan inte åtgärdas inom infrastrukturplaneringssystemet.
Även på Gotland måste infrastrukturinvesteringar kunna göras för
tillgänglighet, tillväxt och utveckling.
Exempel på några viktiga infrastrukturinvesteringar på Gotland: det statliga
vägnätet, reservhamn och fast förbindelse till Fårö.

Beslutsunderlag

Remiss från Trafikverket 2017-08-31. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Diarienummer N2017/05430/TIF
Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på förslaget
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Synpunkter

Förslaget till nationell plan syftar till att bidra till att de transportpolitiska målen
nås och till att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och
regeringen pekat ut. Mer konkret ska det innebära satsningar för järnvägens
och vägarnas funktionalitet, mer gods på järnväg och inom sjöfart, hållbara
miljöer i städerna, en grundläggande standard på landsbygden, minskad
miljöpåverkan och satsningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
Mot den bakgrunden utgår Region Gotlands synpunkter från de möjligheter
som finns inom planförslaget för att stärka transportinfrastrukturen och
kommunikationerna till fördel för den regionala tillväxten och utvecklingen på
Gotland.
Gotlands geografiska läge gör kommunikationerna med omvärlden till en
nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för
utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt beroende av färje- och flygtrafik.
Då Gotland saknar järnväg och större vägar ingår sällan konkreta åtgärder på
Gotland i den nationella infrastrukturplaneringen, det gäller även detta
planförslag. Många av de åtgärder som finns inom förslaget till nationell plan
gynnar hela landet, och givetvis också Gotland, särskilt i de områden där
Gotland har sina fastlandsanknytningar.
Men även på Gotland måste, som i alla andra regioner, en god tillgänglighet
finnas och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem.
Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter, är en förutsättning
för människor och företagande.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3
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Samtidigt med den nationella planeringen pågår framtagandet av länsplaner för
transportinfrastrukturen. Gotlands länsplan har en mycket begränsad
ekonomisk ram och har så haft i en följd av planeringsomgångar.
Förutsättningar finns endast att genomföra mindre förbättringar. Under en
längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya
behov tillkommit. Den utveckling som sker på Gotland, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället,
som ett ökat bostadsbyggande, måste även här kunna kopplas samman med
infrastrukturinvesteringar.
Naturligtvis finns på Gotland som på många andra platser, behov av åtgärder.
För Gotlands del fångas det inte upp. Viktiga infrastrukturinvesteringar är här
inte möjliga att genomföra inom ramen för infrastrukturplaneringssystemet,
varken inom den nationella planen eller inom länsplanen. Ett kompletterande
förfaringssätt behövs för att också åtgärder på Gotland ska kunna genomföras.
Trafikverket identifierade i sitt tidigare inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029 ett antal utmaningar. En av dessa
var att urbaniseringens olika förutsättningar för storstad, mellanstora städer
och landsbygd måste beaktas. Nu, i planförslaget, bedöms den generellt bidra
till ökad tillgänglighet för befolkningen i stort. Samtidigt finns bedömningen att
de prioriteringar som görs kan upprätthålla eller förstärka skillnader mellan
befolkningsstarka regioner med tillväxt och områden i landsbygder med
minskande befolkningsunderlag. Den risken innebär, enligt vår uppfattning, att
det är nödvändigt att kunna genomföra åtgärder som i högre grad kan stärka
utvecklingspotentialen i områden utanför de stora regionerna. I många fall är
här vägarna det enda alternativet för resor och transporter. Vägarnas standard
är viktig för utvecklingen.
Gotland är en vägberoende region, med ett tätt och spritt vägnät som knyter
samman Gotland och som motsvarar boendestrukturen, med en hög andel
boende på landsbygd, och lokaliseringen av verksamheter. För att fortsatt
kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland är en
snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktig. För att
förbättra tillgängligheten på Gotland är investeringar i och kring vägnätet
nödvändiga så att standarden kan förbättras. Även på Gotland finns, som i
andra regioner, givetvis behovet av att utveckla transportsystemet så att det blir
lättare att t.ex. pendla till arbetsplatser. Det gäller resor med bil, kollektivtrafik
och gång- och cykeltrafik och förutsättningarna att växla mellan dessa
trafikslag. Sett i ett perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en
förkortad restid på väg mycket angelägen både för näringsliv, boende och för
besökare.
Utöver standardförbättringar på det gotländska vägnätet finns behov av flera
mer omfattande infrastrukturåtgärder på Gotland. Ett exempel är att förbättra
tillgängligheten till Fårö. En fast förbindelse till Fårö ser Region Gotland som
en central framgångsfaktor för utvecklingen på Fårö. Ambitionen är dels att
förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö, dels att stärka det lokala
näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
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Ett annat exempel är en reservhamn för färjetrafiken. Tidigare har en
reservhamn funnits med som en del i färjetrafiksystemet. I Slite finns möjlighet
att utveckla en av kajerna så att hamnen kan fungera som reservhamn för
linjetrafiken. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna
funktion åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är
Gotland sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan
trafikeras.
Detta är några exempel på viktiga infrastrukturåtgärder för tillväxt och
utveckling på Gotland vars finansiering måste lösas.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Enligt sändlista
Remissinstanser

Remiss

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden
2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till
Trafikverket den 23 mars 2017.
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior
publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra
regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.
Planförslaget
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har
prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har
tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut
om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.
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Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för
transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de
åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Öppen process
Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och
förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier
har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika
samverkansgrupper.
Remissvar
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan
gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer
N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör
vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av
remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer
N2017/05430/TIF.
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Lena Erixon
Generaldirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/846
16 november 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Stödet till första linjens chefer –
Komplettering till ärende RS 2017/846
Vid regionstyrelsen 26 oktober 2017 återremitterades regionstyrelseförvaltningens
förslag till rambudget 2018.
Ärendet återremitteras för att kompletteras med dels en risk- och konsekvensanalys, per
förvaltning, av de föreslagna besparingarna inom regionstyrelseförvaltningen, dels en
beskrivning av hur stödet till första linjens chefer ska utformas.

Övriga förvaltningars beskrivning av risker och konsekvenser av
besparingar inom regionstyrelseförvaltningen

För att kunna ge en beskrivning av upplevda konsekvenser har samtliga
förvaltningschefer tillfrågats. De har tillsammans med HR-chefer och ekonomichefer
gett en bild av upplevda risker och konsekvenser idag och framåt. En dialog har
också förts i koncernledningsgruppen. Den samlade bedömningen i
koncernledningen är att situationen är krävande men hanterbar. Förändringen av
stödet har en långsiktig målbild som är positiv men vägen dit upplevs svår och kräver
insatser från både regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar för att lyckas
optimalt.
Då upplevda risker och konsekvenser till stor del sammanfaller mellan regionens
olika förvaltningar ges här en samlad bild:
• Första linjens chef får lägga mer tid själva på tex rekrytering och rehabilitering
vilket ökar arbetsbelastningen och andra frågor behöver prioriteras bort. Detta
drabbar främst långsiktigt utvecklingsarbete som minskar till förmån för mer
kortsiktigt operativt.
• Mindre tid till det nära ledarskapet.
• Ökad belastning på första linjens chef ger effekt också hos avdelningschef.
• Minskningen av stöd från RSF blir en ytterligare bidragande faktor som
försvårar i lägen där kärnverksamheten också har uppdrag att sänka kostnader,
upplever svårigheter att kompetensförsörja och har höga inflöden av
arbetsuppgifter.
• Risk att chefer slutar och omsättningen av chefer ökar. Detta ger ökade
kostnader för introduktion och också stora kompetensglapp som kan drabba
verksamheten.
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• Minskat stöd kan göra att felrekryteringar görs vilket ger ökade kostnader
• Minskat stöd i rehabilitering kan göra att ärenden inte åtgärdas i tid
• Egna stödfunktioner (någon form av planerare med bred kompetens) byggs upp
vilket underlättar för förvaltningen men gör att man tappar koncernstyrningen
och sammanhållningen av kompetenser. Kostnaden minskar i
regionstyrelseförvaltningen men ökar hos andra förvaltningar.
• Om de centrala stödfunktionerna inte räcker till kan administrativt stöd ute i
förvaltningarna få uppdrag rörande ekonomi och HR. Då ges stöd av funktioner
ute i verksamheten som egentligen inte har kompetens till det vilket kan leda till
felaktiga beslut och försämrad kvalitet.
• Bristande kontroll över ekonomin
• Förvaltningarnas egna specialistchefer (HR och ekonomi) efterfrågas i allt fler
operativa frågor vilket gör att de inte hinner med sitt strategiska arbete och
riskerar en ohållbar arbetsmiljösituation.
• Arbete att effektivisera i kärnverksamheten tappar fart då chefer inte får det stöd
som efterfrågas.
• I förlängningen riskerar vårt arbetsgivarvarumärke att påverkas negativt och
därmed också möjligheten att rekrytera.
• Om stödresurserna blir för få finns risken att de tappar kunskapen om
kärnverksamheten.
Förvaltningarna beskriver också att de i olika grad själva arbetar för att förebygga ett
minskat stöd. Aktiviteter som kan göras, görs eller planeras i förvaltningarna för att
förebygga risker och konsekvenser är följande:
• Förbättrad introduktion och utbildningsinsatser för chefer
• Förändring i krav på rapporter och analyser som i sin tur tar tid från annat arbete
• Ökad administrativt stöd av mer generell karaktär till chefer.
• Stöd till första linjens chefer i att prioritera
• Tydliggöra arbetsbeskrivningar för chefer
• Utveckla e-tjänster för att underlätta
• Säkra att grunduppdragen för chefer är rimliga i omfattning
• Förstärkt dialog mellan centrala stödfunktioner och de mer verksamhetsnära

Beskrivning av stödet till första linjens chefer

Region Gotlands ledarstrategi
Uppdraget för Region Gotlands chefer utgår från den gemensamma ledarstrategin.
Strategin syftar till att stödja och stimulera till ett välutvecklat ledarskap. Strategin
beskriver ledarens uppdrag som innebär att ansvara för att verksamheten uppnår
förväntade mål och resultat. Här omfattas också att vara arbetsgivarens och
organisationens företrädare och leda medarbetarna mot mål och förväntade resultat
genom att stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande
och utveckling.
Koncerngemensamt utvecklingsarbete
Inom ramen för koncernledningsgruppen har under hösten 2017 påbörjats ett arbeta
för att förtydliga uppdrag och förväntningar samt stöd till regionens chefer.
Syftet är att förtydliga krav och förväntningar för att kunna lägga en god grund för
utvecklingsinsatser och stöd framåt.
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Stödet till första linjens chefer
Stödet till första linjens chef är brett och ges på många olika sätt. Dels finns stödet
hos kollegor och närmaste chef, dels hos den egna förvaltningen och dels inom
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Stor del av stödet ges också i
form av tillgängliggjord samlad kunskap via systemstöd, verktyg/modeller och via
intranätet.
Stöd från regionstyrelseförvaltningen
Enligt Regionstyrelseförvaltningens uppdragsbeskrivning ansvarar förvaltningen för
att ge stöd till övriga förvaltningar. Stödet omfattar att erbjuda effektiva tjänster som
skapar värde för regionens medarbetare och chefer och underlättar för förvaltningarnas verksamheter att nå sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak ledningsstöd inom
HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet/verksamhetsutveckling och digitalisering/IT
och också till del inom informationshantering och ärendehantering.
Utvecklingen av stödet från regionstyrelseförvaltningen har pågått under lång tid och
bygger på både målbilder och effekter av tidigare verksamhet och beslut.
En ambition har varit att samordna och samorganisera stödfunktioner för att skapa
bästa möjliga förutsättningar till kompetenssäkring och resursutnyttjande.
Regionstyrelseförvaltningen är inne i ett stort utvecklings- och förändringsarbete till
följd av såväl förändrade krav på kompetens som krav på sänkta kostnader.
Då stödet kring HR, ekonomi och kvalitet/digitalisering lyfts som mest verksamhetskritiskt för övriga förvaltningar görs här en beskrivning av dagens stöd samt tänkt
framtida stöd till följd av pågående utvecklingsarbete och krav på sänkta kostnader.

Stöd i HR-frågor

HR-avdelningen samordnar styrning, stöd och service inom området HR och lön
genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser för hela
regionen. Dessutom ger avdelningen ett chefsnära stöd inom ett antal områden.
Chefsstödet är uppbyggt i ett antal nivåer. En stor del av information och kunskap
kring riktlinjer och principer finns att hämta via intranätet och den regiongemensamma personalhandboken. För bollplank eller fördjupat stöd finns HRsupport/chefsstöd via telefon. Dessutom ges stöd genom medverkan och driv i HRprocesser.
HR-stödet består av:
• HR-stöd via telefon (HR-support)
- Vara ett bollplank i alla HR-ärenden/frågor som uppstår hos chefer. Den
första ingången till allt chefsstöd. Det som inte kan lösas direkt via
telefondialog fördelas till HR-specialist som träffar chefen för stöd.
• Rehabilitering
- Stöd i rehabiliteringar utifrån chefens behov
- Genomföra utbildningar inom området
- Ta fram underlag (statistik) för chefens fortsatta analys
• Rekrytering
- Delta i samt hålla ihop processen för alla chefsrekryteringar (kravprofil, tidplan,
intervjuer, tester, samordning med fack, referenser mm)
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- Vid behov delta och hålla i processen för svårrekryterade yrkeskategorier/
nyckelpersoner
- För oerfarna chefer vara ett stöd och hålla i processen vid rekryteringar.
- Genomföra utbildningar inom området
• Individ- och arbetsrättsliga ärenden
- Råd och stöd i alla svåra individ-/arbetsrättsliga ärenden
- Genomföra utbildningar inom området
- Stöd i omställningsarbete
- LAS-hantering (företräde, tillsvidarekonvertering mm)
• Lönebildning
- Löneöversyn
- BAS-värdering
- Genomföra utbildningar inom området
• HR-systemsupport till alla regionens chefer (även medarbetare och arvodister)
- Stöd och service kring frågor som rör HR+ och Medvind.
- Stöd vid omorganisationer
- Genomföra utbildningar inom området
- Stöd i avtalsfrågor
- Pensionsfrågor (stöd mot KPA)
• HR-lönesupport till alla regionens chefer (även medarbetare och arvodister)
- Stöd och service kring frågor inom löneområdet (löneutbetalningar,
anställningsbeslut, arbetsgivarintyg, LAS-hantering)
- Genomföra utbildningar inom området
HR-stödet har förändrats i steg och i flera delar. Med tidigare modell av köp/sälj togs
beställningar emot och uppdrag utfördes i den ordning de kom in per timme och
prioriteringar gjordes efterhand utifrån tidsutrymme. Beställningar utfördes utifrån
förvaltningarnas behov och inte utifrån helheten. Idag är HR-stödet anslagsfinansierat och utgår från de koncerngemensamma prioriteringar kring kompetensförsörjning som tagits fram i koncernledningsgruppen. Vissa förvaltningar får till exempel
idag inte stöd i alla förekommande rekryteringar som de kanske förut fått, utan
prioriteringar har gjorts för att kunna styra de resurser som finns till de förvaltningarna med störst behov och i första hand till chefsrekryteringar. Helheten före delarna.
Regionens samlade HR-funktion inkl HR-chefer i förvaltningarna har tillsammans
tagit fram gemensamma aktiviteter utifrån koncernledningens prioriterade område
kompetensförsörjning. Det handlar om aktiviteter rörande rekryteringsutmaningar,
ledarskap, arbetsmiljö/sjuktal och lönebildning. Framåt behövs fortsatta dialoger för
att tillsammans kunna samordna, göra prioriteringar och driva på HR-frågorna på
bästa sätt utifrån helhetsperpektivet.

Stöd i ekonomi- och upphandlingsfrågor

Avdelningen ekonomi och upphandling samordnar styrning, stöd och service inom
området genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser för
hela regionen. Dessutom ger avdelningen ett stöd inom ett antal områden.
Ekonomistödet består av:
• Direkt chefsstöd
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Idag framförallt ett operativt stöd för avdelnings- och enhetschefer. Ger
tillsammans med ekonomichef stöd till förvaltningens avdelnings- och
enhetschefer med att ta fram underlag till och sammanställa:
- detaljbudgetbudget, drift och investering
- uppföljning, prognos och bokslut
• Övriga uppgifter:
- redovisningsfrågor och rättningar
- ekonomiadministrativ rådgivning till chefer och övriga
- utföra interna kontroller
- ta fram ekonomirutiner
- delta i mindre projekt
- genomföra mindre utredningar
- genomföra enklare analyser
- utbilda chefer, assistenter och övriga
- ta fram statistikunderlag
- administrera ersättningsmodeller
- bidra till utveckling av ekonomifunktionen
Avdelningen genomgår ett större förändringsarbete för att möta framtida kompetenskrav och också sänka kostnaderna att motsvara gällande budgetram.
Ekonomistödet framåt planeras bestå av:
• Strategiskt stöd till förvaltnings- och avdelningschefer
Strategiskt uppdrag som utifrån region och ekonomistyrningsperspektiv omfattar
en besluts- och processtödjande roll inom ekonomiområdet. Arbeta i ett nära
samarbete med förvaltningarna och dess ekonomichef, övriga controllers och
verksamhets-/avdelningschefer med strategiska och till viss del operativa frågor,
främst inom budget och uppföljning.
• Övriga uppgifter:
- redovisningsfrågor
- ta fram beslutsunderlag
- rådgivning
- coachning
- administrera och utveckla ekonomiska modeller
- genomföra internkontroller och djupare utredningar
- utveckla och säkerhetsställa rutiner
- genomföra djupare analyser,
- ta fram statistiska underlag
- driva och delta i olika projekt samt utbilda.
- kunna förklara och förmedla komplexa ekonomiska samband på ett
pedagogiskt sätt
• Övrigt ekonomistöd
- Support för ekonomisystem med tillhörande system
kundfakturering
leverantörsfakturor
övriga utbetalningar
inbetalningar
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- Stöd kring kvalitet och digitalisering
Ekonomifunktionen gör ett utvecklingsarbete för att lyfta kompetensen hos dagens
medarbetare för att motsvara framtida kompetenskrav. Detta sker i nära dialog med
ekonomichefsnätverket. Där förs också en dialog kring utformning och prioriteringar
i ekonomistödet utifrån ett helhetsperspektiv.

Stöd i kvalitet och digitaliseringsfrågor

Avdelningen för kvalitet och digitalisering samordnar styrning stöd och service inom
området genom att strategiskt planera, initiera, genomföra utvecklingsinsatser och
tillhandahålla operativ drift för hela regionen.
Stödet i kvalitet- och digitaliseringsfrågor består av:
- Samordning och ledning inom BarnSam, VuxenSam, E-hälsa
- Systematiskt kvalitetsförbättringsarbete och uppföljning, samt stöd inom
kvalitetsområdet
- Utveckling, drift och förvaltning av hela regionens IT miljö, inkluderande
kommunikationsnät, server- och lagringslösningar, PC arbetsplatser och
skrivare samt alla programvaror och IT-säkerhetslösningar
IToch Telefonisupport för alla regionens medarbetare
- Tekniskt stöd till förvaltningarna i upphandlingar, utvärderingar och
införanden av nya verksamhetssystem
- Stöd i verksamhetsutveckling där automation och digitalisering utgör en
naturlig del av förändringen
- Ansvarar för utveckling av e-tjänster och integration med verksamhetssystem
- Sköter systemförvaltning och utveckling av regiongemensamma
verksamhetssystem, så som Docpoint, W3D3 och Easit
Stödet utvecklas för att bli mer konsultativt och för att möta framtidens kompetenskrav med anledning av den digitala utvecklingen och verksamhetens behov.
Fortsatt arbete som del i verksamhetsplan 2018
De risker och konsekvenser som beskrivs av regionens förvaltningar tas med som
viktiga ingångsvärden i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2018.
Allt med syfte att minimera risker och konsekvenser och skapa förutsättningar för ett
hållbart ledarskap i hela Region Gotland framåt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
RSF stab
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RS § 259

Regionstyrelseförvaltningen. Budgetram 2018

RS 2017/846
AU § 293

Regionstyrelsens beslut


Ärendet återremitteras för att kompletteras med dels en risk- och konsekvensanalys, per förvaltning, av de föreslagna besparingarna inom regionstyrelseförvaltningen, dels en beskrivning av hur stödet till första linjens chefer ska
utformas.

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 53 mnkr under
perioden 2017-2019. Konsekvenserna av detta påverkar inte bara den egna
förvaltningen utan även stöd och service till övriga förvaltningar. I respektive
avdelnings budgetram har sparbetinget för 2018 inarbetats.
Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2018 föreslås fördelas enligt nedan:
Avdelning

Budgetram 2018 (tkr)

Ekonomi

40 341

HR

50 645

Kommunikation

22 110

Kvalitet & digitalisering

46 341

Regional utveckling

16 070

Gemensamt

59 687

Måltid (resultatenhet)

0

Försörjning (resultatenhet)

0

Summa

235 194

Enligt budgetbeslutet inför 2017 beslutades om en total kostnadssänkning för
regionstyrelseförvaltningen om 53 mnkr 2017-2019. Av det totala kravet hanteras
42,7 mnkr inom anslagsverksamheten, resterande del 10,3 mkr hanteras i prissättning
av resultatenheter. Besparingskravet för anslagsenheterna 2018 uppgår till 14 mnkr
fördelat utifrån tidigare inriktning till avdelningarna.
Kravet på minskade kostnader gäller samtliga verksamhetsområden och kommer
som tidigare beskrivits i förvaltningens strategiska plan och verksamhetsplan att
innebära en rad åtgärder. Då besparingen fördelades per avdelning och år redan inför
budget 2017 har ett arbete redan inletts för att anpassa kostnaderna.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 259 forts
RS 2017/846

Avdelningarna arbetar nu vidare med att minska utbud och sänka service- och
stödnivåer, optimera resursanvändning, genomlysa samtliga budgetposter, anpassa
bidrag, se över lokalnyttjande, driftsformer och bemanning samt att öka
standardisering och samordning.
Inför 2018 planeras i huvudsak följande åtgärder för att uppnå besparingen på
14 mnkr:
- Ekonomi - anpassning av bemanning, arbetssätt och roller samt driftsform av krav
och inkasso.
- HR - lokalutnyttjande i Slite, anpassning av centrala anslag, systemdrift.
- Kommunikation - borttagande av katalogtjänst (tele) och minskning av annonsering
och tryckta produkter.
- Kvalitet & digitalisering – översyn servicenivåer, anpassning av bemanning,
licensöversyn.
- Regional utveckling - anpassning av arbetssätt/roller, prioritering av resurser.
- Gemensamt - reducering av näringslivsanslaget (Gotland Grönt Centrum),
reducering av förvaltningsgemensamma utvecklings-och omställningsmedel
(tidigare buffert).
Fördelning av budgetram 2018
Inför budget 2018 föreslår regionstyrelseförvaltningen fördelning av budgetramen
enligt skrivelse.
Kvar att hantera i budgetramarna för 2018 är effekter av överflyttning av kultur- och
fritidsverksamhet till regionstyrelseförvaltningen, justering av kapitalkostnadsbudget,
flytt av verksamhet från Inspiration Gotland samt eventuella tillkommande beslut på
budgetavstämningen. Detta kommer ske efter särskilda beslut. Utöver detta kan det
tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad
ansvarsfördelning. Förslag till slutlig fördelning kommer beskrivas i samband med
verksamhetsplan 2018.
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) yrkar på återremiss och att ärendet kompletteras med dels riskoch konsekvensanalys per förvaltning av de föreslagna besparingarna inom RSF, dels
med en beskrivning av hur stödet till första linjens chefer ska utformas framåt. Eva
Nypelius (C) yrkar på att ärendet beslutas vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Brittis Benzlers yrkande
vunnit bifall. Regionstyrelsen beslutar alltså att återremittera ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/846
26 september 2017

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Budgetramar 2018 – regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram
2018 enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 53 mnkr under
perioden 2017-2019. Konsekvenserna av detta påverkar inte bara den egna
förvaltningen utan även stöd och service till övriga förvaltningar. I respektive
avdelnings budgetram har sparbetinget för 2018 inarbetats.
Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2018 föreslås fördelas enligt nedan:
Avdelning
Ekonomi
HR
Kommunikation
Kvalitet & digitalisering
Regional utveckling
Gemensamt
Måltid (resultatenhet)
Försörjning
Summa

Budgetram 2018
40 341
50 645
22 110
46 341
16 070
59 687
0
0
235 194

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en
internbudget. Fördelningen innebär att budgeten bryts ner på respektive
budgetansvarig. Första steget i detta är att fördela anvisade medel per avdelning.
Respektive avdelning kommer sedan upprätta ett förslag till detaljbudget som
förankras med förvaltningschef.
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Bedömning

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och
budget för 2018, §87 2017-06-19 samt regionstyrelsens beslut om justering 2017-0921.
Budgetram 2017 (tkr)

240 684

Besparing enligt plan (anslagsenheter)
Justering internhyra

-14 000
-1 494

Justering interna priser

8 233

Ramtillskott externa avtal

518

Omflyttning mellan resultatenhet och anslag

-5 295

Ramtillskott näringslivsanslag

1 800

Ombudgetering från BN - världsarvssamordnare

594

Ramtillskott för personalkostnadsökning

4 154

Budgetram 2018 anslagsenheter (tkr)

235 194

Budgetram 2018 resultatenheter (tkr)

0

Krav på besparing inom regionstyrelseförvaltningen

Enligt budgetbeslutet inför 2017 beslutades om en total kostnadssänkning för
regionstyrelseförvaltningen om 53 mnkr 2017-2019. Av det totala kravet hanteras
42,7 mnkr inom anslagsverksamheten, resterande del 10,3 mkr hanteras i prissättning
av resultatenheter. Besparingskravet för anslagsenheterna 2018 uppgår till 14 mnkr
fördelat utifrån tidigare inriktning till avdelningarna enligt nedan:
Avdelning
Ekonomi
HR
Kommunikation
Kvalitet & digitalisering
Regional utveckling
Gemensamt
Summa

2017
2 000
4 800
0
7 300
1 300
6 300
21 700

2018
3 000
1 000
1 000
4 000
1 500
3 500
14 000

2019
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
7 000

2017-2019
6 000
6 800
2 000
13 300
3 800
10 800
42 700

Kravet på minskade kostnader gäller samtliga verksamhetsområden och kommer
som tidigare beskrivits i förvaltningens strategiska plan och verksamhetsplan att
innebära en rad åtgärder. Då besparingen fördelades per avdelning och år redan inför
budget 2017 har ett arbete redan inletts för att anpassa kostnaderna. Avdelningarna
arbetar nu vidare med att:
• minska utbud och sänka
• se över lokalnyttjande
service- och stödnivåer
• se över driftsformer
• optimera resursanvändning
• se över bemanning
• genomlysa samtliga
• öka standardisering och
budgetposter
samordning
• anpassa bidrag
Inför 2018 planeras i huvudsak följande åtgärder för att uppnå besparingen på 14
mnkr:
• Ekonomi - anpassning av bemanning, arbetssätt och roller samt driftsform av
krav och inkasso.
• HR - lokalutnyttjande i Slite, anpassning av centrala anslag, systemdrift.
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Kommunikation - borttagande av katalogtjänst (tele) och minskning av
annonsering och tryckta produkter.
Kvalitet & digitalisering – översyn servicenivåer, anpassning av bemanning,
licensöversyn.
Regional utveckling - anpassning av arbetssätt/roller, prioritering av resurser.
Gemensamt - reducering av näringslivsanslaget (Gotland Grönt Centrum),
reducering av förvaltningsgemensamma utvecklings-och omställningsmedel
(tidigare buffert).

Fördelning av budgetram 2018

Inför budget 2018 föreslås följande fördelning av budgetramen.
Budgetram per avdelning (tkr)

Budget 2017
Besparing
Just hyra
Just int priser*
Externa avtal
Omf anslag**
Ramförst
Ombu BN
Komp personal
Ofördelad pers
Ombu RSF***
Budget 2018

EK
42 750
-3 000
-278
-12
+126

HR
51 125
-1 000
-288
-11

+755

+819

40 341

KOM
22 974
-1 000
-293
-7

K&D
57 605
-4 000
-266
-98

RU
15 460
-1 500

-5 937

50 645

+436

+982

+594
+438

22 110

-1 945
46 341

+1 078
16 070

GEM
50 770
-3 500
-369
+8 361
+392
+642
+1 800
+277
+447
+867
59 687

TOT
240 684
-14 000
-1 494
+8 233
+518
-5 295
+ 1 800
+594
+3 707
+447
0
235 194

*Justering interna priser, renodling av finansieringsmodell (borttag av förvaltnings-OH ur modellen) enligt beslut RS 2017-09-21
**Omflyttning av besparing från avkastningskrav till anslag RS 2017-09-21
***Avser renodling finansieringsmodell förvaltnings-OH IT samt flytt av ram mellan näringslivsanslaget och regional utveckling
avseende del av Insp. Gotland

Kvar att hantera i budgetramarna för 2018 är effekter av överflyttning av kultur- och
fritidsverksamhet till regionstyrelseförvaltningen, justering av kapitalkostnadsbudget,
flytt av verksamhet från Inspiration Gotland samt eventuella tillkommande beslut på
budgetavstämningen. Detta kommer ske efter särskilda beslut. Utöver detta kan det
tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad
ansvarsfördelning. Förslag till slutlig fördelning kommer beskrivas i samband med
verksamhetsplan 2018.
Beslutsunderlag

RS 2017/7 – Strategisk plan och budget 2018-2020:
-Regionfullmäktige §87 2017-06-19
-Justering av budgetramar – RS 2017-09-21
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
RSF stab
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Anteckningar

Regionstyrelseförvaltningen
[Avdelning/Enhet/Alternativt blank]

2017-10-17

Risk- och konsekvensbedömning komplettering till ärende RS 2017/846
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan och budget 2018-2020 (RS 2017/7) görs
bedömningen att det omfattande kravet på kostnadssänkningar för förvaltningen
förändrar förutsättningarna kraftigt för den verksamhet som bedrivs inom ramen för
förvaltningens uppdrag.
Effektiviseringar och utbudsminskningar är en nödvändighet och förvaltningen behöver
därför ompröva och utveckla uppdrag, organisation och bemanning.
Vidare konstateras i samma plan att kravet på sänkta kostnader och behov av
effektiviseringar för att de storskalighets och stordriftsfördelar som kan räknas hem
måste genomföras. Etableringen av regionstyrelseförvaltningen vid årsskiftet 2016/2017
bedömdes ge bättre förutsättningar än tidigare men att förändringar kommer att behöva
göras som inverkar också på övriga förvaltningar inom regionen. Inget
verksamhetsområde som helhet bedömdes kunna tas bort utan besparingar måste göras
inom varje område.
De åtgärder för kostnadssänkningar som planeras för perioden beskrevs i den
strategiska planen som:
• Förändringar i utbud
• Sänkta ambitionsnivåer
• Fokus på samordning och samarbete
• Ökad standardisering och förändrade arbetssätt genom tex digitalisering
• Sänkta bidragsnivåer
Även risker och konsekvenser identifierades och beskrevs i planen som:
• Minskning av stöd – kan ge brister i chefsstöd som medför uppbyggnad av egna
stödfunktioner ute i övriga förvaltningar
• Ambitionsnivåer i tidigare beslut blir svåra att hålla – kräver översyn och
revidering av måldokument
• Obalans mellan uppdrag och resurser - leder till försämrad arbetsmiljö och
ohälsa
• Bristande utrymme för satsningar – tappar möjligheter till framtida
effektivisering
• Uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet – svårt att anpassa stödoch serviceverksamhet och ta hem besparing
Även i förvaltningens verksamhetsplan 2017 (RS 2017/293) lyfts dessa utmaningar och
risker in som en grund för prioriteringar och val av aktiviteter för året.
I delårsapporteringen 1 och 2 (RS 2017/5 samt RS2017/140) görs en tydlig koppling till
tidigare skrivningar kring kraven och att förvaltningen genomför aktiva åtgärder för att
möta dem.
I delår 2 (RS 2017/140) görs en tydlig notering om att kraven på besparingarna börjar ge
effekt i utformningen av stödet och i serviceutbudet och att förändringarna har väckt
negativa reaktioner hos övriga förvaltningar.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

I underlaget Budgetramar 2018 beskrivs kravet på besparingar och den fördelning som
gjorts av kravet på avdelningsnivå. Fördelningen av kravet per avdelning och per år
grundar sig i tidigare analyser kring vad som är möjligt att genomföra utifrån i vad som
är lagstadgade krav och vad som är av mer frivillig karaktär. Under hösten 2016
genomförde dåvarande serviceförvaltningen dialoger med övriga förvaltningsledningar
kring vad som är möjligt att förändra och vad som upplevs viktigt att behålla.
Analyser och resultat av dialogerna ledde till den fördelning av besparingar per
avdelning som sedan legat till grund för fortsatt verksamhetsplanering och aktiviteter.
I samband med planering och genomförande av de aktiviteter som presenteras för 20182019 görs risk- och konsekvensanalyser kopplade till respektive aktivitet.
Analyserna syftar till att höja kvaliteten i genomförandet och också ge underlag för
förebyggande aktiviteter som minskar risker och negativa konsekvenser.
Riskbedömningarna utgår ifrån Region Gotlands process enligt nedan

I de analyser som gjorts och i de samtal som förs bland annat i koncernledningsgruppen
framkommer att tidigare identifierade risker och konsekvenser fortfarande är högst
relevanta. I tillägg kan konstateras att det råder otakt mellan utveckling av verktyg och
digitala förenklingar och neddragning av stödresurser vilket ger brister i arbetsmiljön.
Förvaltningens fackliga samverkansgrupp noterar särskilt att en tydlig risk, när
finansiella resurser till utveckling minskar, är att utrymmet för kompetensväxling och
kompetensutveckling påverkas negativt.
För att motverka riskerna och negativa konsekvenser såväl i den egna organisationen
som i uppdrag riktade till andra verksamheter arbetar förvaltningen med frågor som
kompetensväxling och kompetenshöjning, organisering, utveckling av stödsystem,
förändring av roller och arbetssätt, översyn av lokaler, ökad standardisering och
samordning och ökad digitalisering.
I arbetet framgår tydligt att regionstyrelseförvaltningen är en del av en helhet och de
förändringar som görs behöver hanteras i nära dialog med övriga verksamheter.
För att göra en mer övergripande bedömning av risker och konsekvenser bör varje
förvaltning inom Region Gotland göra sin egen riskanalys i relation till förändringarna
till följd av kraven på kostnadssänkningar i regionstyrelseförvaltningen.
Kravet på kostnadssänkningar gäller för 2017-2019 och är därmed ett avgörande inslag i
förvaltningens pågående verksamhetsplanering för perioden.
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