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26 februari 2018
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 26 februari kl. 13.00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Revisorernas information

3.

Ersättning till förtroendevalda för år 2018

4.

Strategisk plan och budget 2018-2020 – omfördelning av budget mellan
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden

5.

Revidering av Taxa för LSO och LBE och komplettering av indexhöjning –
Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

6.

Taxa LSS – avgifter för måltider och hyra

7.

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på vattenförsörjning på
Storsudret

8.

Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn

9.

Motion. Miljöfarligt avloppsslam

10.

Motion. Konsekvensanalys over visionens mål om 65 000 invånare

11.

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä

12.

Motion. Företags ansvar att spara på grundvatten

13.

Motion. Aktivt arbeta mot rasism och våldsbejakande extremism

14.

Motion. Införa elevstödjare i skolan

15.

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland

16.

Avsägelser och fyllnadsval

17.

Medborgarförslag; nyinkomna

18.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

19.

Jesper Skalberg Karlssons (M) interpellation till socialnämndens ordförande
Håkan Ericsson (S) om äldreboendet Pjäsen (bordlagd från föregående
sammanträde)

20.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om fler och enhetligare torgplatser

21.

Jesper Skalberg Karlssons (M) interpellation till socialnämndens ordförande
Håkan Ericsson (S) om höjning av försörjningsstödet

22.

Robin Storms (M) interpellation till regionrådet Filip Reinhag (S) om tider i
Visby ishall

23.

Peter Wennblads (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om snedvriden konkurrens från Wisby Strand

24.

Lena Celions (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite

25.

Eventuella frågor

26.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 55
och 26 94 16.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 16 februari 2018
Bo Björkman
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 3

Ersättning till förtroendevalda för år
2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-02-01, § 5

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 25

Ersättning till förtroendevalda 2018

RS 2017/942

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotlands arvodesregler för 2018 ska bestämmas utifrån riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning. För 2018 ska därför
riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas i regionens
regelverk för förtroendevaldas ersättningar.
 Regelverk med aktuella belopp fastställs och ersätter motsvarande dokument i
regionens författningssamling.


Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de förtroendevalda genom att använda riksdagsmannaarvodet med två års eftersläpning,
dvs i stället för att använda 2015 års arvode skulle 2013 års arvode användas som
beräkningsunderlag för regionens arvodesbelopp.
Fullmäktige beslutade 2016-12-19, § 236, om ett ytterligare sparbeting 2017 på de
förtroendevaldas arvoden. Detta innebar att principen med riksdagsmanna-arvodets
januaribelopp skulle bibehållas, men nu med tre års eftersläpning, vilket innebar att
2014 års januaribelopp skulle gälla för 2017.
Någon ändring i denna princip är inte planerad för 2018 vilket då innebär att riksdagsmannaarvodet januari 2015 ska ligga till grund för bestämmande av 2018 års
arvodesbelopp.
I tjänsteskrivelsen finns 2018 års belopp uträknade vilket fr.o.m. årsskiftet ska ersätta
motsvarande dokument i Region Gotlands författningssamling.
I bilagan har även tagits bort ersättningar till ordförande och vice ordförande i
kulturnämnden vilken ska upphöra vid årsskiftet.
Ärendets behandling under mötet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/942
17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ersättningar 2018 till förtroendevalda
Förslag till beslut
•

Region Gotlands arvodesregler för 2018 ska bestämmas utifrån
riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning. För 2018
ska därför riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas i
regionens regelverk för förtroendevaldas ersättningar.

•

Bilagda regelverk med aktuella belopp fastställs och ersätter motsvarande
dokument i regionens författningssamling.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de
förtroendevalda genom att använda riksdagsmannaarvodet med två års eftersläpning,
dvs i stället för att använda 2015 års arvode skulle 2013 års arvode användas som
beräkningsunderlag för regionens arvodesbelopp.
Fullmäktige beslutade 2016-12-19, § 236, om ett ytterligare sparbeting 2017 på de
förtroendevaldas arvoden. Detta innebar att principen med riksdagsmannaarvodets
januaribelopp skulle bibehållas, men nu med tre års eftersläpning, vilket innebar att
2014 års januaribelopp skulle gälla för 2017.
Någon ändring i denna princip är inte planerad för 2018 vilket då innebär att
riksdagsmannaarvodet januari 2015 ska ligga till grund för bestämmande av 2018 års
arvodesbelopp.
I bilagda dokument finns 2018 års belopp uträknade vilket fr.o.m. årsskiftet ska
ersätta motsvarande dokument i Region Gotlands författningssamling.
I bilagan har även tagits bort ersättningar till ordförande och vice ordförande i
kulturnämnden vilken ska upphöra vid årsskiftet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/942

Arvodesbelopp för förtroendevalda 2018
2018 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode utgår per månad till:

Månad

År

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

61 000

Övriga regionråd

54 900

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall utgår
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

732 000
(2015-01-01)
658 800

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad som
gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande
semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med 100
% tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 resp. 5
% av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 50 % tjänstgöring utgår till
Ordf.
1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
ordförande i:
329 400
10 %
5%
Regionstyrelsen
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Socialnämnden
329 400
32 940
16 470
32 940
Barn- och utbildningsnämnden
329 400
16 470
32 940
Hälso- och sjukvårdsnämnden
329 400
16 470
Årsarvode för 35 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
230 580

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

230 580
230 580
230 580

23 058
23 058
23 058

11 529
11 529
11 529

Årsarvode för 30 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden

Ordf.
197 640

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

197 640

19 764

9 882

Årsarvode för 10 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Socialnämndens individutskott

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Överförmyndarnämnden
Regionens revisorer

65 880

9 882

(för beredskapstjänst- (för beredskapsgöring utgår extra
tjänstgöring utgår
tillägg med 15 000 kr) extra tillägg med 7
500 kr)

64 584
64 584

6 458
6 458

9 882

(för beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med 7
500 kr)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/942

Regionfullmäktige

64 584

12 917

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av
Regionråd)
Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Valnämnden
Årsarvode för ordförandens tjänstgöring
utgår med dubbelt grundarvode samt
dubblerat timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer,
samarbetsorgan m.m.

12 917

2:e vice ordf.

16 470

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

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

16 470

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

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

16 470

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

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

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 108

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

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

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

9 223

Årsarvode 4 % respektive 6 % till vissa övriga ledamöter:
4 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller ej regionråd)
6 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller ej regionråd)

26 352
39 528

Anteckningar:
1. Avgående regionråd bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar
annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För regionråd med lägre än 100 %
tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat ordförandeuppdrag
utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får sammanlagda arvodesersättningen inte
överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100 % tjänstgöring.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande
ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/942

c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till regionråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är regionråd äger uppbära, utöver det fasta
årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med
egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från
egen nämnd/ordförande att utföra.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med 0,88 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 483 kronor. (2008-01-01)
Timarvode utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 187 kronor för hel timme.
(2011-01-01)
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 1 979 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” delat med 70 = 267 öre per
kilometer resväg. (2018-01-01).
Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för hel
timme.

För vigselförrättarens eventuella reskostnader mellan bostad och regionens vigselrum medges
ersättning om så särskilt begärs.
Begravningsförrättare
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode +
8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning

1.
2.
3.
4.

Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast
ersättning med 600 kr för valdagen och 290 kr per timme för fullgjord tid.
Till valförrättare utgår fast ersättning med 330 kr för valdagen och 155 kr per timme, för
fullgjort tid.
Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 155 kr jämte reseersättning.
I övrigt utgår endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 4

Strategisk plan och budget 2018-2020
– omfördelning av budget mellan
byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-02-01, § 2
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-01
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-07, § 133
• Byggnadsnämnden 2017-11-22, § 200

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 2

Strategisk plan och budet 2018-2020 omfördelning av budget mellan
byggnadsnämnden och miljöhälsoskyddsnämnden

RS 2017/7
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på 3 miljoner kronor 2018 för
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fördelas med 2,5 miljoner
kronor för byggnadsnämnden och 0,5 miljoner kronor för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har begärt att få omfördela
den sammanlagda besparingen på 3 miljoner kronor (mnkr) i 2018 års budget.
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en fördelning med 1,5 mnkr för vardera
nämnden.
I samband med budgetarbetet har båda nämnderna begärt en ändring som medför att
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en besparing på 0,5 mnkr och
byggnadsnämnden ska spara 2,5 mnkr.
Den totala budgetramen 2018 för byggnadsnämnden blir då 15 275 000 kr och den
totala budgetramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden blir 11 274 000 kr.
I planen för 2019 ska ytterligare 3 mnkr sparas på dessa nämnders verksamhetsområden. Enligt plan är fördelningen 1,5 mnkr för vardera nämnd. Nämnderna
uppmärksammas på att återkomma till budgetberedningen våren 2018 om det är
aktuellt med annan fördelning.
Eftersom båda nämnderna är överens om hur besparingen ska genomföras har
regionstyrelseförvaltningen inget att invända.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2017-11-22, § 200
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-07, § 133
Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-01

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
1 december 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020 – omfördelning av
budget mellan byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på 3 mnkr 2018 för
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fördelas med 2,5 mnkr
för byggnadsnämnden och 0,5 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har begärt att få omfördela
den sammanlagda besparingen på 3 mnkr i 2018 års budget. Regionfullmäktige har
tidigare beslutat om en fördelning med 1,5 mnkr för vardera nämnden.
I samband med budgetarbetet har båda nämnderna begärt en ändring som medför att
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en besparing på 0,5 mnkr och
byggnadsnämnden ska spara 2,5 mnkr.
Den totala budgetramen 2018 för byggnadsnämnden blir då 15 275 tkr och den
totala budgetramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden blir 11 274 tkr.
I planen för 2019 ska ytterligare 3 mnkr sparas på dessa nämnders
verksamhetsområden. Enligt plan är fördelningen 1,5 mnkr för vardera nämnd.
Nämnderna uppmärksammas på att återkomma till budgetberedningen våren 2018
om det är aktuellt med annan fördelning.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i samband med strategisk plan och budget 2016-06-20
om besparingar på sammanlagt 170 mnkr under tre år fördelat på olika nämnders
verksamhetsområden. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanlagda besparing uppgår till 10 mnkr på tre år.
4 mnkr har sparats 2017 och 6 mnkr återstår 2018-2019.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Besparing
2017

Besparing 2018 enligt
nämndernas förslag

Plan 2019

Summa

Byggnadsnämnden

2,5

2,5

1,5

6,5

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1,5

0,5

1,5

3,5

4

3

3

10

Summa

Bedömning

Eftersom båda nämnderna är överens om hur besparingen ska genomföras har
regionstyrelseförvaltningen inget att invända.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden § 200 2017-11-22
Miljö- och hälsoskyddsnämnden § 133 2017-11-07
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

MHN § 133

Internbudget 2018

MHN 2017/4686

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska nettoram är 10 899 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZ1510
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZ1561
Miljöskydd, ZZ1566
Hälsoskydd, ZZ1567
Vatten, ZZ1568
Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZ1571
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

Budget 2018
intäkter tkr

10 899
1 713
3 120
1 343
5 430
1 370
3 650
2 813
219
900
400
31 857

Budget 2018
kostnader tkr

865
1 713
4 653
2 209
8 331
2 339
5 082
2 813
219
3 233
400
31 857

Netto 2018 tkr
(ram)

-10 034
0
1533
866
2 901
969
1 432
0
0
2 333
0
0

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen
för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför 2018.
I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017, föreslagen ny
ram 2018,förändringen i ram mellan 2017 och 2018 samt självfinansieringsgraden.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZZ1510

Ram
Prognos
2017, tkr 2017, tkr

965

Livsmiljö ,ZZ 1560
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZZ1561

822

Ny ram
2018, tkr

865

-250

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Självfinansieringsgrad,
(nämnden
undantagen)

-100
0

-6

-123

0

Miljöskydd, ZZ1566

1 585

1 438

1 533

-52

67%

Hälsoskydd, ZZ1567

1 084

724

866

-218

61%

Vatten, ZZ1568

2 697

2 856

2 901

204

65%

783

712

969

186

59%

1 857

2 738

1 432

-425

72%

0

-267

0

0

100%

Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZZ1571
Enhet livsmedel & alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

0

0

-132

0

0

2 100

2 114

2 333
400

233

11 065

10 632

11 299

28%

400
67%

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgeterade kostnader på 865 tkr består i kostnader
för arbetskraft, förbrukningsmaterial, telefon/data abonnemang, resor, kurser och
servicetjänster för administration.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är styrd utifrån tillsynsplanerna
som ska möta upp emot verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största
kostnaden. Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller
självfinansieringsgrad, har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.
Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, det
handlar om 400 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna brandingenjörer och
miljöskyddsinspektörer. Denna pott är inte med i ram fördelningen inför 2018 utan
ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som förhandlas fram.
Team vatten har fått en utökad ram för att på så sätt möta upp de arbetsuppgifter som
teamet inte kan debitera för. Man ser en ökning av remisser samt framtagande av
rapporter och program.
Enhet livsmedel och enhet tillstånd för alkohol och tobak har budgeterat lägre
overheadkostnaderna inför 2018, då man har minskat ett chefsled och har idag en
delad chefstjänst med enhet förvaltningsstöd.
Förebyggande räddningstjänst har en utökad ram för att möta upp de ökade
kostnaderna man fått i och med en mer korrekt fördelning av overheadkostnader.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

BN § 200

Internbudget 2018

BN 2017/2652

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är 15 275 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden, ZZ1401

Budget 2018
Intäkter tkr

Budget 2018
Kostnader tkr

- 15 075

Netto 2018 tkr
(ram)
947

- 14 128

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

- 2 571

2 571

0

Geografisk Information, ZZ1416

- 7 232

12 855

5 623

0

1 598

1 598

Detaljplan, ZZ1453

- 2 800

7 842

5 042

Enhet Bygg, ZZ1562

- 1 828

1 828

0

Bygglov, ZZ1563

-15 662

16 874

1 212

Bygginspektion, ZZ1564

- 9 758

10 171

413

Energirådgivning, ZZ1565

-566

806

240

Satsning bristyrken, ZZ1402

-200

200

0

- 55 692

55 692

0

Översiktsplan, ZZ1431

Totalt

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från
prognosen för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför
2018. I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017,
föreslagen ny ram 2018 samt förändringen i ram mellan 2017 och 2018.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden

Ram
2017
tkr

Prognos
2017

Ny ram
2018

tkr

tkr

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Byggnadsnämnden, ZZ1401

971

1 005

947

-24

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

-16

0

0

16

Geografisk Information, ZZ1416

6 441

3 920

5 623

-818

Översiktsplan, ZZ1431

1 598

1 636

1 598

0

Detaljplan, ZZ1453

5 422

5 684

5 042

-380

Enhet Bygg, ZZ1562
Bygglov, ZZ1563
Bygginspektion, ZZ1564
Energirådgivning, ZZ1565

0

0

0

0

3 044

5 403

1 212

-1 832

0

879

413

413

241

210

240

-1

200

200

17 701

18 737

15 275

Satsning bristyrken, ZZ1402
Totalt

Kommentar

Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom byggnadsnämnden, det handlar om
200 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna mät- och kartingenjörer samt
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Denna pott är inte med i ram
fördelningen inför 2018 utan ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som
förhandlas fram.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är budgeterad utifrån att klara
verksamheten och för att möta upp emot samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden.
Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller självfinansieringsgrad samt
förväntad utveckling har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 5

Revidering av Taxa för LSO och LBE
med komplettering av indexhöjning –
Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-12-18, § 361
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-14
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 113

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 361

Revidering av Taxa för LSO och LBE och
komplettering av indexhöjning - Lag om skydd
mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor

RS 2017/885
AU § 389

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter,
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), i taxa för verksamheter för
tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
• Författningssamlingen ska uppdateras med beslutet.
•

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
bör en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad året innan. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär att varje kalenderår automatiskt få justera fastställd timavgift i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE), enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad föregående år.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran. Om
andra justeringar av taxan än indexuppräkning ska göras ska beslutet fastställas av
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-14

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/885
14 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revidering av Taxa för LSO och LBE och komplettering av
indexhöjning - Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter i
nedanstående taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Författningssamlingen ska uppdateras med beslutet.
Sammanfattning

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
bör en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad året innan. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär att varje kalenderår automatiskt få justera
fastställd timavgift i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor (LBE), enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad föregående år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran. Om
andra justeringar ska göras ska beslutet fastställas av regionfullmäktige.
Taxan på regionens hemsida ska uppdateras med beslutet.
Beslutsunderlag

MHN 2017-09-18, §113
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 113

Revidering av Taxa för LSO och LBE,
komplettering av indexhöjning

MHN 2017/3246

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Regionfullmäktige

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställd timavgift i
taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor(LBE), för varje kalenderår räknas upp med den procentsats i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad föregående år.

Sammanfattning

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
kan en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad 2016. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Ärendet har tillkommit efter arbetsutskottet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av ekonomichef Martin Ekepil-Ringelid.
Skickas till
RS
RF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 6

Taxa LSS – avgifter för måltider och
hyra
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-02-08, § 1
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08
• Socialnämnden 2017-10-18, § 146

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 1

Avgifter LSS - måltider och hyra

RS 2017/986
AU § 1

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag.
 Socialnämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen när konsumentprisindex ändras,
dock inte oftare än en gång årligen.
 De nya avgifterna gäller från 2018-09-01.


Socialnämnden har föreslagit en justering av avgifterna för måltider och hyra inom
LSS-verksamheten i syfte att förenkla och effektivisera.
Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för barnoch ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och
ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Efter socialnämndens sammanträde den 18 oktober har brukarorganisationer tillfrågats om synpunkter. Ingen av organisationerna har motsatt sig förslaget.
De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsförändringen för Region Gotland är små
då det rör sig om ett fåtal brukare. Det är främst administrationen kring avgifterna
som förenklas samt att kostnadstäckningsgraden ökar.
Föreslagna avgifter innebär följande.
-

Korttillsyn måltider: 25 kronor per närvarodag.
Korttidsvistelse måltider: helt dygn 100 kronor, halvt dygn 65 kronor.
Bostad enligt LSS 9:8 måltider: fast månadsavgift 1850 kronor.
Bostad enligt LSS 9:8 hyra: kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per månad.
- Bostad enligt LSS 9:8 hyra: träningslägenhet 4 000 kronor per månad.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.
Arbetsutskottet begär komplettering med hur framtida avgiftsjusteringar kan
genomföras.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-10-18 § 146
Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 1 forts
RS 2017/986
Ärendets behandling under mötet

Till regionstyrelsens sammanträde har socialförvaltningen framställt önskemål om att
avgifterna ska börja gälla from 1 september 2018. Motiv till detta önskemål är att förvaltningen ska hinna gå ut med information till brukarna i god tid innan förändringen
träder i kraft. Det är dessutom många vikarier på sommaren vilket gör det olämpligt
att införa nya rutiner strax innan sommaren. För måltiderna blir det nya rutiner, inte
bara en annan avgift). Vad avser ekonomin är det få brukare som berörs, vilket
medför att det inte blivit något väsentligt inkomstbortfall genom att vänta några
månader.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/986
8 december 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Avgifter LSS - måltider och hyra
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag

Sammanfattning

Socialnämnden har föreslagit en justering av avgifterna för måltider och hyra inom
LSS-verksamheten i syfte att förenkla och effektivisera.
Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år,
korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för
barn- och ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och
ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då avgift tas ut
per måltid och har låg kostnadstäckningsgrad.
Nytt förslag är att istället för en avgift per måltid, ta en avgift för hel- respektive
halvdag gällande måltider vid korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande bostad
med särskild service föreslås en månadsavgift då den unge bor på heltid i
verksamheten.
Efter socialnämndens sammanträde den 18 oktober har brukarorganisationer
tillfrågats om synpunkter. En synpunkt har kommit in och besvarats. Skriftlig
redogörelse för vilka organisationer som tillfrågats och vilka synpunkter som kommit
in finns i handlingarna till detta ärende. Ingen av organisationerna har motsatt sig
förslaget.
De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsförändringen för Region Gotland är liten
då det rör sig om ett fåtal brukare. Det är främst administrationen kring avgifterna
som förenklas samt att kostnadstäckningsgraden ökar.
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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
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/986

Föreslagna avgifter:
Insats

Avgift 1989-2017

Avgift 2018 och framåt

Korttidstillsyn
måltider

Mellanmål 10 kronor
Lunch vid skollov 25 kronor

25 kronor per närvarodag oavsett om det
är lov eller vistelse efter skolan.

Korttidsvistelse
måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Helt dygn 100 kronor
Halvt dygn 65 kronor

Bostad enl. LSS
9:8 måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Fast månadsavgift 1 850 kronor

Bostad enl. LSS
9:8 hyra

Kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 2 500 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material

Kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material

Bostad enl. LSS
9:8 hyra

Träningslägenhet 3 000 kronor.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material.

Träningslägenhet 4 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-10-18 § 146
Sammanställning daterad 2017-12-01 av skrivelse till föreningar som inbjudits att
lämna synpunkter samt de synpunkter som inkommit

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
Socialförvaltningen

2 (2)

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-18

SON § 146

Avgifter LSS - måltider och hyra

SON 2017/247

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar om förändrade avgifter för måltider och hyra inom LSSverksamheten enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Avgifterna för måltider och hyra inom LSS-verksamheten har setts över i syfte att
förenkla, effektivisera och göra en prisjustering. Avgifterna bör ses över inför varje
år.
Avgifter för måltider inom LSS-verksamheten tas ut för korttidstillsyn för ungdomar
mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med
särskild service för barn och ungdomar upp till 21 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då måltidsavgift
tas ut per måltid samt en låg kostnadstäckning. Förslaget är istället avgifter för hel
respektive halv dag gällande måltider för korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande
Bostad med särskild service för barn och ungdomar föreslås en månadsavgift då den
unge bor på heltid i verksamheten.
Syftet med förändringen av avgifterna är att följa kostnadsutveckling, kvalitet och ge
bättre planering.
Ett av målen med insatsen bostad med särskild service är att den unge ska vara
delaktig i planering, inköp och matlagning. Därför är avgiften för måltid något lägre
än för insatserna kortidsvistelse och korttidstillsyn.
För insatsen enligt Bostad med särskilt service för barn- och ungdomar tas en fast
månadsavgift för måltider ut samt avgift för hyra från och med att ungdomen fyllt 19
år. Hyrorna är beräknade utifrån marknadsmässiga hyror.

Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-18

Föreslagna avgifter:
Insats

Avgift 1989-2017

Avgift 2018

Korttidstillsyn
måltider

Mellanmål 10 kronor
Lunch vid skollov 25 kronor

25 kronor per närvarodag
oavsett om det är lov eller
vistelse efter skolan.

Korttidsvistelse
måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Helt dygn 100 kronor
Halvt dygn 65 kronor

Bostad enl LSS
9:8 måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Fast månadsavgift 1 850
kronor

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 2 500 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Träningslägenhet 3 000
kronor.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Träningslägenhet 4 000 kronor
per månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2017.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Anna-Lena Pettersson, avdelningschef omsorg om personer med funktionsnedsättning
Therese Thomsson, myndighetschef
Susanne Johansson, enhetschef funktionshinderenheten
Brukarorganisationer via verksamhetsutvecklare Michael Källström
Regionfullmäktige- via RS registrator
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 7

Tilläggsanslag för testbädd med
inriktning på vattenförsörjning på
Storsudret
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 357
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-06
• Tekniska nämnden 2017-10-25, § 253

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 357

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på
vattenförsörjning på Storsudret

RS 2017/991
AU § 385

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa projekt testbädd med inriktning på
vattenförsörjning på Storsudret med en totalbudget på 16 000 000 kronor.
Projektet finansieras till 50% via externa bidrag och 50% via kommunala
investeringsmedel.
• Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Gotlands vattenförsörjning till investeringsprojekt för testbädd på Storsudret.
• Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 8 000 000 kronor.
•

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras på Storsudret 2018.
Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är beräknad
till 16,0 miljoner kronor. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 miljoner kronor
och kommunalt investeringsanslag med 8,0 miljoner kronor. Det kommunala
investeringsanslaget omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker omdisponering av investeringsmedel enligt
tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet begärde kompletterande material i ärendet och överlämnade därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Ärendet är i kallelse till dagens
sammanträde kompletterat med ansökan om bidrag gällande projektet.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-10-31, § 253
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-06

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/991
6 november 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på
vattenförsörjning på storsudret
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa projekt testbädd med
inriktning på vattenförsörjning på storsudret med en totalbudget på
16 000 000 kr. Projektet finansieras till 50% via externa bidrag och 50% via
kommunala investeringsmedel.

•

Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Gotlands vattenförsörjning till investeringsprojekt för testbädd på Storsudret.

•

Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 8 000 000 kr

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras på storsudret 2018.
Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är beräknad
till 16 000 000 kr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8 000 000 kr och
kommunalt investeringsanslag med 8 000 000 kr. Det kommunala
investeringsanslaget omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Ärendebeskrivning

I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt
undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för
storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och
universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten
Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade
”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och
följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
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 2017/991

Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för storsudrets vattenförsörjning är:
1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.
På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till
möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och
utveckling som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på
vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en
genomförandefas som ska ge storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på
vatten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker omdisponering av investeringsmedel enligt
tekniska nämndens förslag samt att projektet startas upp.
Beslutsunderlag

TN § 253

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 253

Tilläggsanslag för testbädd på Storsudret

TN 2017/2695
AU § 184

Tekniska nämndens beslut

Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av
testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras att uppföras på Storsudret
2018. Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är
beräknad till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och
kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Ärendebeskrivning
I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt
undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för
Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och
universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten
Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade
”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och
följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till
möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och
utveckling som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på
vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en
genomförandefas som ska ge Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på
vatten.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 8,0 mnkr. Finansiering
sker genom externa bidrag med 8,0 mnkr.
Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från
budgeten för Gotlands vattenförsörjning erfordras med 8,0 mnkr. Budgeten för år
2017 uppgår till 20,3 mnkr. Utfallet tom september uppgår till 1,1 mnkr.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av
testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-25.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Testbäddar inom miljöteknikområdet – våren 2017
Ansökan om bidrag till fullskaligt projekt

Mall för projektbeskrivning
Den här ansökan avser:
☐ Projektering
☐ Realisering

☒ Projektering och realisering

OBS: Om ansökan avser både projektering och realisering ska både punkt 6 och 7 fyllas i.

1. Titel
Ange projektets titel på svenska och engelska.

Testbädd Storsudret för utveckling av system för en hållbar vattenförsörjning
Testbed Storsudret for development of sustainable water management systems
2. Bakgrund, motiv och omvärld
a)

Beskriv och förklara idén och behoven bakom den aktuella testbädden. Beskriv miljöområdet och de
utmaningar som testbädden adresserar samt hur den kan bidra till deras lösning.

Denna ansökan avser projektering och realisering av en geografiskt avgränsad
testbädd för utveckling, testning och utvärdering av innovativa lösningar för
skapandet av hållbara, cirkulära tekniker och system för en framtida hållbar
vattenförsörjning. Syftet är att skapa en verklig och fullskalig öppen testmiljö på
Gotlands sydligaste spets, Storsudret, för lösningar som ökar grundvattenbildning och
tryggar vår framtida vattenförsörjning. Samtidigt kommer testbädden på ett avgörande
sätt stärka möjligheterna för svenska små- och medelstora miljöteknikföretag att
utvecklas inom en nationellt och globalt starkt växande marknad som drivs av den
kraftigt tilltagande vattenbristen vilken är en av vår tids största samhällsutmaning
och som adresserar några av de allra viktigaste globala målen som antagits av FN de som är relaterade till vatten, fattigdomsbekämpning, hunger och klimat.
Den öppna testbädden kommer på ett effektivt sätt att knyta ihop de innovativa
företagen med behovsägarna som utgörs av kommuner samt med de främsta
akademiska aktörerna inom miljöteknik och vattenresurshantering. Den aktiva
medverkan från dessa tre samhällsaktörer kommer skapa effektiva
kommunikationsvägar mellan parterna och på så sätt kommer ledtiderna för
utvecklingen av de innovativa teknikerna och systemen att kortas. För att kunna testa
och utveckla testbäddens kommunikativa förmåga direkt med medborgarna och
markägarna kommer dessutom en lokal ideell organisation att knytas till konsortiet.
Denna kommunikativa del är kritisk för skapandet av hållbara grundvattenbildande
system.
Det aktiva sammarbetet mellan företag, behovsägare och akademi innebär även en
sänkt risk för de involverade företagen samt för riskkapital då behoven blir väl
definierade och kunskap tillförs från relevanta aktörer. Involverandet av en ideell
organisation med god lokal förankring innebär en minskad risk för behovsägaren, den
deltagande kommunen och därigenom även sänkt risk för de företag som vill utveckla,
testa och verifiera sina tekniker och system. Denna samverkan mellan de fyra
samhällsaktörerna, näringsliv, akademi, kommunen och den ideella organisationen har
redan under förstudiestadiet resulterat i ett mycket gott flöde av idéer mellan samtliga
inblandade och detta kommer att utvecklas vidare under uppbyggnaden av testbädden.
Målet är också att via testbädden sätta Sverige och Gotland på den internationella
kartan inom utveckling av resurs-och kostnadseffektiva system som löser problem

med vattenbrist. Som ett led i detta är testbädden medtagen som ett av tio testområden
i EU-ansökan Towards a next generation of water systems and services for the circular
economy, Nextgen, som har nyligen har gått vidare till steg 2 inom EUs utlysning
Horizon Circ-02, Water in the circular economy. Då konsortiet är mycket starkt och
ansökan är bra räknar vi med att denna ansökan blir antagen. Vår tanke är att därefter
kunna bygga på med fler EU-ansökningar kopplade till enskilda tekniker inom
testbädden på Storsudret.
b) Redogör för vilka aktörer som efterfrågar testbädden och den genererade teknikutvecklingen.

Verksamheten inom denna testbädd kommer att intressera framsynta miljöteknikföretag,
kommuner och den breda allmänheten i områden med risk för vattenbrist, relevanta
intresseorganisationer och myndigheter samt universitet och institut. Trots att
testbädden hittills endast har utgjorts av en förstudie har intresset från dessa aktörer
redan varit mycket stort. Förfrågningar om deltagande i konsortiet för etablerandet av
testbädden har under våren varvats med reportage och intervjuer i media.
För att under uppbyggnadsfasen ha ett hanterbart konsortium kommer antalet parter att
begränsas och utgöra en väl avvägd mix av relevanta aktörer. Dessa väl utvalda
medlemmar av konsortiet utgör ett bra exempel på det slags aktörer som kommer
att efterfråga testbäddens hård- och mjukvara. På företagssidan har vi ett företag
inom mätning och styrning, InSitu, som utgör hjärtat i hårdvarudelen. InSitu
Instruments är framstående inom design och konstruktion av mät- och styrutrustning för
fältmässiga förhållanden. Denna typ av företag inom styr och regler kommer ha stora
möjligheter att utveckla, testa och verifiera sina produkter inom testbädden. Monsson
Energy är erfarna inom förnyelsebar energi och har nu utökat sin kompetens med
membranteknik för avsaltning av havsvatten. Målet är att bli ledande inom hållbar
avsaltning där energin för att driva de energikrävande anläggningarna kommer från soloch vindenergi. Företagets koncept har rönt stort intresse i både mellanöstern och i
Sydafrika, två regioner mer stor vattenbrist och stora behov av att göra sig oberoende av
fossil energi. Då marknaden för avsaltning växer i Sverige och utomlands finns flera
svenska företag som har behov av en testbädd för att utveckla och verifiera sina system.
En väl utvecklad testbädd kommer också att attrahera utländska företag att etablera sin
utvecklingsverksamhet i Sverige, på samma sätt som IVLs och KTHs samägda
Hammarby Sjöstadsverket har attraherat internationella företag inom VA-sektorn. Detta
gäller även liknande företag som ENWA Water Technology som specialiserat sig på
vattenbehandling. ENWA ser stora möjligheter i testbädden för utveckling av
koncentrering av avloppsvatten och dagvatten med hjälp av membranteknik, ett
teknikfält med stor utvecklings- och marknadspotential. ENWA och Monsson är också
bra exempel på hur ett samarbete inom en testbädd, även under förstudiearbetet, kan
vara mycket fruktsamt. De två företagen har under våren formaliserat ett samarbete
inom klimatneutral avsaltning och har redan offererat en klimatneutral
avsaltningsanläggning till Kapstaden i Sydafrika. För konstruktion och installation av
utrustning inom testbädden har budgetofferter från lokala verkstadsföretag tagits in
under förstudien. Tanken är att denna typ av företag ska utgöra leverantörer av
utrustning till testbädden och därigenom bygga upp kompetens och produkter som är
tillämpliga för testbäddens verksamhetsområde. På så sätt ska lokala företag kunna
etablera sig som nischföretag inom hållbara systemlösningar för regioner med
vattenbrist, även i regioner utanför Gotland och på sätt skapa arbetstillfällen och tillväxt
på Gotland. Detta är också exempel på hur ett problemområde som vattenbristen utgör
kan komma att vändas till en möjlighet för tillväxt om utmaningarna adresseras med ett
hållbart nytänkande. Under ett seminarie under Almedalsveckan om testbäddens
förstudie anslöt även General Electric som deltagare och utgör exempel på att även
större, internationella företag visar intresse för testbäddens uppbyggnad. För

utveckling av membran är AlfaLaval, med vilka IVL tillsammans med RISE redan
bedriver utvecklingsprojekt, en given framtida samarbetspartner i testbädden.
Tillsammans med Öland är Gotland den region i Sverige som hittills har påverkats mest
av den tilltagande vattenbristen. Region Gotland representerar behovsägarna i form
av regioner och kommuner som skyndsamt måste vidta konkreta åtgärder för att inte
vattenbristen ska få negativa inverkningar på ekonomisk och social utveckling. Just
Storsudret där testbädden är planerad har de senaste decennierna inte kunnat utvecklas
ekonomiskt då bristen på vatten stoppat nybyggnation och etablering av nya
verksamheter. Trots Storsudrets stora potential att utveckla turistnäringen har antalet
bofasta minskat under en rad av år. Höga kostnader att åtgärda tilltagande brist på vatten
är ett annat exempel på hur kommunerers ekonomiska utveckling hämmas. Testbäddens
mål att stimulera innovativa system för resurs- och kostnadseffektiva lösningar på
vattenbristen kommer att röna stort intresse från ett stort antal kommuner runt om i
Sverige men även globalt. På samma sätt som på Gotland har även länsstyrelserna i
regioner med risk för vattenbrist också behov av kompetensuppbyggnad kring åtgärder.
Både kommuner och länsstyrelser kommer att ingå i testbäddens referensgrupp.
Även en rad myndigheter utgör behovsägare för uppbyggnad av kompetens inom ett för
Sverige relativt nytt område, identifierat i SOU 2016:32 ”En trygg dricksvattenförsörjning. Exempel på myndigheter som berörs då dricksvattenförsörjningen ska
säkras är Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges
Geologiska Undersökning, Havs- och Vattenmyndigheten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Då Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har
viktig kompetens inom grundvattenområdet har vi valt att inkludera dem i
konsortiet för etablerandet av testbädden och dessa utgör ett exempel på myndigheter
behovsägare av denna testbädd. Intresseorganisationer som exempelvis Svenskt vatten
ser stort behov av kostnadseffektiva åtgärder och deltar redan i förstudiens
referensgrupp.
Intresset för förstudien från akademiska organisationer har varit stort. KTH har
forskat och utvecklat ett koncept för grundvattendammar i Sverige och även
deltagit i förstudien i form av ett masterarbete om möjligheten att använda
grundvattendammar i testbädden och ses som en naturlig partner i etablerandet av
testbädden. Uppsala Universitet administrerar sedan några år tillbaka Campus
Gotland och deras institution inom Hydrologi ser en möjlighet att via testbädden
etablera vattenrelaterad forskningsverksamhet på Gotland. Deras kompetens är
också viktig för testbädden varför vi valt att ta med dem i konsortiet. Det har även varit
ett önskemål från Region Gotlands sida. Via ett doktorandarbete har
forskningsinstitutet RISE erhållit ett ALMI-finansierat projekt ”Hållbar
vattenanvändning för ny industriell utveckling på Gotland”. Detta projekt avser att ta
stöd och erfarenheter från testbädden och via RISE-projektet knyts även Chalmers till
testbädden. På sikt är fler akademiska organisationer, inklusive flera delar inom RISE,
självklara intressenter i testbädden där testbädden kommer att utgöra en attraktiv arena
för nationella och internationella forskningsprojekt. Exempel utgörs av Lunds
Universitet och Linneuniversitet i Kalmar. Sveriges Lantbruksuniversitet är ytterligare
ett exempel vilka kan bedriva forskning inom odling, ytterligare ett område som på sikt
kommer adresseras inom testbäddens verksamhetsområde då åkermark är tänkt att
bevattnas via täckdiken för infiltration av uppsamlat regnvatten till grundvattnet.
Allmänheten berörs i hög grad vid vattenbrist och utgör ytterligare en behovsägare för
testbäddens lösningar som kan trygga enskilda brunnars tillgång på vatten och minska
risken för ransonering av vatten.

c)

Beskriv hur testbädden förhåller sig till state-of-the-art inom aktuellt innovationssystem, nationellt
och internationellt, vilka kopplingar som finns till liknande initiativ samt vilken positionering och
roll i värdekedjan som den tilltänkta testbädden förväntas få.

IVL, liksom Svenskt vatten som är knutna till förstudien, ingår i flera nationella och
internationella nätverk inom vattenområdet. Vi har via dessa nätverk inte fått
kännedom om en likande testbädd varken i Sverige eller i Europa. Ett
referensområde för undersökning och analys av grundvattens kvalité finns i Tjeckien
och administreras av T. G. Masaryk Water Research Institute. Även om testbädden på
Storsudret även kommer beakta grundvattnets kvalitetsfrågor så kommer detta endast att
utgöra en mindre del av testbäddens planerade totala verksamhet.
Förhoppningsvis resulterar den tidigare nämnda EU-ansökan Nextgen i nära samarbete
med Costa Brava i Spanien och Spernal i Storbritanien som har en längre tids
erfarenheter och forskning knutna till fullskaleinstallationer för återvinning av
avloppsvatten samt avsaltningsanläggningar. Inget av dessa områden har någon form av
integrerade system för vattenbildning knutna till dessa anläggningar eller en uppbyggd
infrastruktur för systematisk uppföljning och utvärdering på det sätt som planeras på
Storsudret. Vidare har IVL anställt en medarbetare uppvuxen i Indien som under sitt
examensarbete har studerat ett samhälle, Ralegan Siddhi i Indien, som genom 40 års
utvecklingsarbete har gått från ett område med ekonomisk tillbakagång och stor
vattenbrist till en av de rikaste landbyggdsamhällena i Indien med god vattentillgång.
Detta är liksom Storsudret ett geografiskt avgränsat område men är inte utrustat med en
sådan infrastruktur för systemetisk utvärdering av nya tekniker och system som är
planerad för Storsudret. Erfarenheterna från Indien ska dock självklart integreras i
testbädden på Storsudret.
3. Testbäddsprojektets nuläge
Redogör för testbäddsprojektets nuläge i relation till de aktiviteter och mål som gäller för den/de
utvecklingsfas(er) som projektet har genomfört (se 3.4 i utlysningstexten).

Under de 6 månader som planeringsdelen av detta testbäddsprojekt har pågått följande
aktiviter genomförts:
- En analys som visat att behovet av en testbädd för en hållbar vattenförsörjning
både är stort och mycket aktuellt. Vattenbristen i främst östra delarna av Sverige har i
hög grad uppmärksammats medialt och ett stort antal kommuner har börjat efterfråga
lösningar och planera för fortsatta problem då effekterna av ett förändrat klimat blir allt
tydligare. En rad företag har sett en växande marknad som resultat av dessa utmaningar
och skulle ha stor nytta av en uppbyggd infrastruktur där utveckling och tester kan
utvärderas och verifieras. Det stora intresset från akademin kring förstudien visar att
dessa ser ett ökat fokus på vattenrelaterad forskning.
- Planeringsdelen har även identifierat en bra aktörskonstellation vars kompetens
kommer att säkerställa att etablerandet av testbädden kommer att löpa på som planerat.
De företag och organisationer som ingår i aktörskonstellationen är IVL som koordiner
och projektleder projekterings- och realiseringsfasen, Region Gotland som ägare och
behovsägare av testbädden, ENWA, Monsson Energy och InSitu som de små och
medelstora miljöteknikföretag som ser behov av att kunna utveckla och utvärdera sina
tekniker och system i verklig miljö samt akademin som representeras av KTH, Uppsala
Universitet/Campus Gotland samt av SGU, Statens Geologiska Undersökning som har
djup kompetens inom grundvattenområdet. Forum Östersjön är en ideell lokalt
förankrad förening för främst vattenfrågor som är mycket viktig för den lokala
förankringen av projektet. Samtliga deltagande organisationer är även beskrivna under
2b ovan.
- Den omvärldsanalys som utförts för Sverige och internationellt visar entydigt att det
finns ett stort behov av en fullskalig testbädd med bra infrastruktur för att kunna
utveckla och utvärdera olika innovativa tekniker som säkerställer framtidens

vattenförsörjning på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Vi har vi våra nätverk och
sökningar inte kunnat finna en testbädd som den som planeras för Storsudret och som
möjliggör utveckling, test och verifiering av innovativa tekniker och system inom detta
snabbt växande område, se 2c ovan.
- Miljö- och energinyttan har redan vid upprinnelsen till idén om en testbädd för hållbar
vattenförsörjning varit i fokus. Bakgrunden till testbädden är ett par års diskussioner
mellan Region Gotland och IVL om att finna alternativ till den relativt energi- och
investeringsintensiva tekniken för produktion av färskvatten genom centraliserad
avsaltning. Regionen ville titta på mer klimat- och miljömässigt hållbara lösningar och
IVL har föreslagit ett antal småskaliga system som bör vara intressanta att titta närmare
på. Med tilltagande tecken på framtida problem med vattentillgången har under resans
gång har flera företag och även forskningsorganisationer anslutit sig till tanken om att
etablera någon form av testområde på Gotland. Utgångspunkten har varit att den
nederbördsmängd som faller vida överstiger behoven och att det därför bör vara relativt
enkelt att med låg energiinsats samla, magasinera samt återvinna detta regnvatten. De
tekniker och system vi planerar att under uppbyggnadsfasen av testbädden
installera som infrastruktur beräknas förbruka högst en tiondel av den externa
energimängd som krävs för centraliserad avsaltning (ca 2 kWh/m3). Undantag
utgörs av membranteknik för separation av regnvatten från avlopps- och dagvatten där
vi uppskattar att systemen kommer att förbruka knappt hälften av den energi som åtgår
för avsaltning och pumpning av vatten.
- Tillväxtpotentialen för system som kan producera färskvatten på ett kostnadseffektivt
och hållbart sätt är analyserad och redogörs kortfattat under stycke 4b nedan.
- Gällande marknaden för själva testbädden uppskattar vi att den efter projektavslut år
2021 kommer att omsätta 15 MSEK/år Hälften av denna omsättning beräknas
komma från internationell forskning och utveckling. Detta skulle innebära att
testbädden om 10 år har en omsättning som motsvarar dagens omsättning vid
Hammarby Sjöstadsverk (kommunal avloppsvattenrening).
4. Förväntade resultat
Redogör för förväntade resultat och effekter, kvalitativt och kvantitativt.
a) Ange, motivera och kvantifiera den förväntade miljönyttan för testbäddens teknikområde. Den
miljönytta som skapas kan skapas nationellt och/eller internationellt.

Den grundläggande idén med testbädden är att starkt bidra utveckling och verifiering av
tekniker som hjälper till att uppfylla både nationella och globala miljömål. Tillgången
på färskvatten år en av de allra största globala utmaningarna och tydligt
adresserad i FNs hållbarhetsmål samt även av World Economic Forums index
över de 10 största hoten mot världsekonomin. På den listan har vattenbrist placerats
allra överst under 3 år i rad med större påverkan på ekonomin än exempelvis energikris,
terror eller användning av massförstörelsevapen. Att klara den framtida
vattenförsörjningen kommer alltså vara kritiskt för att säkra fortsatt utveckling av
ekonomin samt att förhindra att enorma flyktingströmmar uppkommer på grund av
torka och brist på mat som följd av torkan. Det affärsmässiga område som idag växer
starkast i jakten på mer färskvatten är avsaltning av havsvatten. Detta är dock en teknik
som är mycket energiintensiv eftersom kloridjoner måste separeras i processen. Med
dagens energiförsörjningssystem riskerar därför avsaltningsanläggningarna motverka de
åtgärder som måste tas för att minska omfattningen av klimatförändringarna. De system
som kommer utvecklas och verifieras i testbädden ska ha ett gemensamt – att
förbruka betydligt mindre mängd energi jämfört med avsaltningsanläggningar.
Testbäddens miljö- och klimatnytta kommer därför vara mycket hög. Som nämnts
ovan räknar vi med att de tekniker som kommer att utvecklas och verifieras i testbädden
kommer att förbruka mellan en tiondel och hälften av den energi som avsaltning kräver.

b) Ange, motivera och kvantifiera teknikområdets förväntade tillväxtpotential nationellt och
internationellt. Tillväxten skall beskrivas monetärt samt i aktuella fall i termer av framtida
exportmöjligheter.

- Tillväxtpotentialen för system som kan producera färskvatten på ett kostnadseffektivt
och hållbart sätt är redan idag mycket stor och beräknas öka i betydande grad i takt med
att den nationella och globala vattenbristen breder ut sig. Som exempel kan nämnas att
marknaden för vattenproduktion i tio länder i Asien, Nordafrika och Latinamerika. Den
totala marknaden i dessa läder uppgår till nära 500 MUS$ med en årlig tillväxt på nära
10 %. Marknadspotentialen för klimat- och kostnadseffektiva system och tekniker för
framställning av färskvatten på denna gynnsamma tillväxtmarknad är uppenbar. På
nationell nivå så kan nämnas att Borgholms kommun nylige investerat drygt 110 MSEK
för att producera 3000 m3/dygn och en kubikmeterkostnad om 4-7 kr/m3. Underlag för
kostnadsberäkningar för den infrastruktur som planeras för testbädden är under
framtagande men vi är helt övertygade om att kostnaderna kommer att vara mindre än
en fjärdedel av de kostnader som beräknats för Borgholms avsaltning. Utöver detta
kommer de system som kommer att utvecklas i testbädden att vara applicerbara även för
kommuner utan tillgång på havsvatten. Idag är den svenska vattenmarknaden 12
miljarder SEK/år varav nyanläggningar i vatten- och avloppsverk utgör 2
miljarder. Under de kommande 20 åren beräknas marknaden växa med 35 %. Vi
bedömer att kostnadseffektiva småskaliga system som inte kräver höga investeringar i
exempelvis ledningsdragningar kan komma att uppgå till minst 500 MSEK inom en 10årsperiod. Den vattenbrist vi nu börjar skönja i Sverige kommer med stor
sannolikhet vara marknadsdrivande samt stimulera både utveckling och forskning
kring vattenfrågor. Detta kommer i sin tur innebära att Sverige skjuter fram sina
positioner på detta starka tillväxtområde. Vi tror att testbädden på ett avgörande sätt
kommer att ge kortare ledtider mellan utvecklingssteg samt korta
kommunikationsvägarna mellan behovsägare, företag och akademi med ett
snabbare innovationsförlopp och stärkt konkurrenskraft som resultat. Utveckling
på hemmamarknaden möjliggör för en ökad export och vi tror att affärsområdet
”hållbar vattenförsörjning” inom 10 år kan skapa drygt ett tusental helt nya
arbetstillfällen (produkter och tjänster) för hemmarknaden samt i slutet av perioden
minst det dubbla på exportsidan. För Gotlands näringsliv kommer installationer och
underhåll av testbädden innebära att ett 10-tal nya arbetstillfällen skapas och på sikt
ytterligare ett 20-tal då teknikerna börjar implementeras i fullskala utanför
testbäddsområdet. Dessa företag kommer dessutom att tillföras värdefull kompetens
som möjliggör expansion även utanför regionen. Till detta kommer inkomster till
Gotlands och Storsudrets besöksnäring i samband med projektens genomförande
samt nationella och internationella konferenser och workshops.
c) Ange, motivera och kvantifiera testbäddens affärsmodell, förväntade marknad (nationellt och
internationellt) samt finansieringsplan. Beskriv intäkter, kostnader, kapitalbehov, kundunderlag etc.

Affärsmodellen för denna testbädd kommer i huvudsak efterlikna den
framgångsrika affärsmodellen för Hammarby Sjöstadsverk. Då testbädden är öppen
kommer inkomsterna i första hand vara projektbaserade med en mix av uppdragsoch anslagsforskning, både nationell och internationell om totalt ca 15 MSEK första året
efter realiseringsprojektets avslut. Uppdragen kommer främst vara knutna till
utvecklingsprojekt (4 MSEK) och verifieringsprojekt (2 MSEK), anslagsprojekten mer
av forskningskaraktär (5 MSEK) men även utvecklingsprojekt (4 MSEK) kommer att
spela en betydande roll av anslagsdelen. Att denna typ av testbädd har potential att
attrahera internationella projekt tydliggörs av den pågående EU-ansökan NextGen där
det etablerade konsortiet såg stora möjligheter att förstärka ansökan genom att ta med
testbädden på Storsudret som en av fallstudierna. Liksom vid Hammarby Sjöstadsverket

kan även så kallade samfinansierade program, exempelvis IVLs, ha en framträdande roll
för finansieringen.
Kostnaderna som täcks av projekten består under första året efter realiseringsfasens
avslut främst av arvode för personal vid deltagande projektpartners vid förertagen,
kommuner, främst Region Gotland och deltagande forskare (10 MSEK), drifts- och
underhållskostnader (1 MSEK) samt personakostnader för bemanningen av testbädd
inklusive utställning (3 MSEK), hyra av utställnings- och konferenslokaler 1 MSEK
(för kommunikations- och projektaktiviteter). Dessa kostnader om 15 MSEK belastar de
projekt som bedrivs vid testbädden. Till detta tillkommer avskrivningskostnader för
infrastrukturen (1,2 MSEK, 10 års avskrivningsplan, 5 år återstår efter projektavslut)
som Region Gotland står för. Av dessa 12 MSEK belastas realiseringsprojektet med 5
MSEK för avskrivningskostnader under projekttiden.
Kapitalbehov för investeringen under realiseringsfasen uppskattas alltså till 15 MSEK
och fördelas enligt följande: Mätutrustning för grundvattennivåer och
grundvattenkvalité inklusive visualiseringsverktyg (2 MSEK), dammluckor för
reglering av ytvattenflöden (1,5 MSEK), styr- och reglerutrustning (1 MSEK),
etablering av grundvattendamm (2 MSEK), membrananläggning för återvinning av
vatten från dag- och avloppsvatten (5 MSEK), klimatneutral avsaltning (3 MSEK),
uppbyggnad av utställningens grundstomme (0,5 MSEK).
5. Testbäddsspecifikation avseende hård- och mjukvara
a) Beskriv testbäddens planerade utformning utifrån funktionalitet, tekniska lösning, gränssnitt,
lokalisering samt hur den fysiska realiseringen är tänkt.

Syftet med testbädden är att stimulera utveckling av resurs- och kostnadseffektiva
alternativ för produktion av färskvatten i områden med risk för vattenbrist. Då både
energiförbrukning och investeringskostnader för vattenförsörjning i hög grad är
kopplade till långa ledningsdragningar kommer fokus ligga på småskaliga, lokala
tekniker och system vilka har god potential att möta testbäddens syfte. Under
projekterings- och realiseringsfasen kommer en grundstomme byggas upp på Gotlands
sydspets, Storsudret, som efter projektavslut är tänkt att fortsätta utvecklas med nya
tekniker och system på samma sätt som vid Hammarby Sjöstadsverket som idag
kontinuerligt byggs om då nya projekt startas upp. Storsudret som är en halvö omgärdat
av saltvattnet i Östersjön utgör en unik plats då dess geografiska mycket väl avgränsade
läge möjliggör goda möjligheter till uppföljning och verifiering av de system som
utvecklas inom testbädden. Vidare har Storsudret av SGU som det område på Gotland
som har sämst förutsättningar för grundvattenbildning vilket gör området till en extra
intressant miljö för utvecklings- och verifieringsprojekt. Nedanstående delar kommer att
ingå i testbäddens grundstomme och byggas upp under projekterings- och realiseringsfasen för att därefter anpassas för nya projekt:
- Hjärtat i testbädden kommer vara det mätsystem för kvantitativ och kvalitativ
uppföljning av grundvattenbildningen. Under uppbyggnadsfasen planeras 5-7
mätpunkter utspridda på väl utvalda platser för att kunna följa grundvattennivå och
grundvattenkvalité både i de snabba och långsamma magasinen. Varje mätpunkt
kommer därför att förses med sensorer på två olika djup. Hälften av mätpunkterna
kommer att placeras i infiltrationspunkter för insamlat regnvatten och den andra hälften
i områden där grundvattnet kan pumpas upp för användning. Efter realiseringsfasen är
målet att antalet mätpunkter ska utökas till 10-15. Mätsystemet ska via 4G-nätet
kommunicera med ett scadasystem för uppföljning och utvärdering samt styrning av
ytvattensystemet som beskrivs nedan. Scadasystemet skulle kunna utgöras av det vid
Hammarby Sjöstadsverket som har ett väl anpassat system för denna typ av uppföljning.
- En central del av testbäddens verksamhet är att utveckla och verifiera system för
insamling, magasinering och infiltration av regnvatten ned till grundvattnet.
Utgångspunkten för dessa system är att det inte är brist på nederbörd som utgör

grundproblematiken (årsnederbörden för Storsudret, inklusive avdunstningsförluster, är
ungefär 100 gånger högre jämfört med årsbehovet om 200 000 m3) utan att det istället är
avsaknad av magasinering och infiltrationsmöjligheter för detta vatten. De omfattande
dikessystem som under 150 års tid grävdes i Sverige för att dränera sjöar och våtmarker
för att komma åt goda åkerarealer utgör idag en av grundorsakrena till alltför liten
grundvattenbildning. Regn som faller i större mängd men under kortare tid transporteras
effektivt och snabbt ut till större vattendrag och havet innan det hunnit infiltrera och
bilda grundvatten. Genom att aktivt reglera dessa dikessystem kan de utnyttjas för
insamling av regn och transport till områden med god infiltrationsmöjlighet.
Systemet kommer därför bestå av reglerbara dammluckor placerade där vatten ska
magasineras eller infiltreras. Dessa dammluckor kommer att styras av de nivåer som det
ovanstående mätsystemet indikerar. Utmaningen är att hålla nivåerna tillräckligt höga
för att ge stort bidrag till grundvattenbildningen samtidigt som risk för översvämning av
åkrar eller fastigheter alltid kan undvikas. Rätt avvägd kan systemet inte enbart bidra till
mer grundvattenbildning utan även öka skördar då åkrarna via det reglerade systemet
hålls fuktiga under större delen av växtsäsongen. Denna möjlighet är en kritisk faktor
för att få med sig de jordägande bönderna som annars riskerar lägga in sitt veto mot
förändringar av vattenföringen i dikessystemen och i de områden där vatten ska
magasineras och infiltreras. Det är därför också av stor vikt att de företag och forskare
som vill utveckla och verifiera sina system kan garantera att dessa är säkra för att
därigenom inte riskera översvämningsskador.
- Ytterligare en central del av testbäddens hårdvara är ett system för styrning och
reglering av vattennivåerna. Detta system ska med hjälp av information från det ovan
beskrivna mätsystemet höja och sänka de installerade dammluckorna samt styra
återvinningsanläggningen för dag- och avloppsvatten. Här finns stora möjligheter för
företag som vill utveckla tjänster inom reglerområdet. Exempel är utveckling av system
som minskar risk för översvämningssituationer genom interaktion med väderprognoser.
- En annan orsak till Storsudrets vattenbrist antas vara bergrundens karaktär som delas
av flera andra områden i Sverige. Det vatten som når ner till grundvattnet är på stora
delar av Storsudret svåra att behålla då bergrunden består av hällar och sprickbildningar
som innebär att det bildade grundvattnet rinner ut i havet. Via ett masterarbete vid KTH
under planeringsfasen har med hjälp av markradar möjliga områden för etablerandet av
artificiella grundvattendammar identifierats. Här kommer fördämningar under
marknivå att skapas med olika tekniker och resultatet av dessa kommer att följas upp
med hjälp av det mätsystem som installerats. Nivån i grundvattendammarna kommer att
styras av ovanstående reglersystem. Erfarenhet av grundvattendammar från nyligen
avslutade forskningsprojekt vid KTH kommer att ge viktig kunskap för anläggande av
sådana på Storsudret.
- För att under sommarperioden kunna behålla så stor del av det producerade vattnet
som möjligt kommer ett system för återvinning regnvatten ur det kombinerade dagoch avloppsvattnet att installeras i det som idag är Burgsviks reningsverk. Då
testbädden startar är det tänkt att reningsverket byggs om till en pumpstation och att det
vatten som idag består av 4/5 regnvatten och 1/5 del avloppsvatten ska pumpas till ett
utbyggt reningsverk 50 km norrut. Avvecklingen av reningsverket breder plats för den
hårdvara som ska användas för att utveckla system för separation av regnvattnen från
avloppsvattnen. Huvuddelen av systemet ska bestå av membranteknik som kan
kombineras md olika för- och efterbehandlingstekniker. Utveckling av småskaliga
separationssystem som återvinner vatten och koncentrerar avloppsvatten före
konventionell avloppsbehandling har en mycket stor potential marknadsmässigt och
miljömässigt då det skulle möjliggöra anslutning av fler enheter till befintliga
reningsverk samt lokal återvinning av vatten. Vidare skulle mer koncentrerade
avloppströmmar minska energiåtgång för pumpning samt möjliggöra för betydligt
resurssnålare avloppsreningstekniker där exempelvis anaerob rening kan kombineras

med energieffektiv kvävering i form av anammoxteknik. Anläggningen kommer
förutom utveckling av för- och efterbehandlingstekniker vara öppen för utveckling och
verifiering av nya membran samt för olika metoder för infiltration av det återvunna
vattnet.
- Även om avsaltning av havsvatten är en relativt energikrävande process så kan den i
många fall vara en viktig del av ett småskaligt försörjningssystem för färskvatten. Vissa
lägen nära hav kan vara extra svåra att försörja via yt- eller grundvattentäkter, även med
hjälp av ovanstående nämnda system. För att utveckla avsaltningsanläggningar med så
liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt så kommer en solenergidriven
avsaltningsanläggning att installeras i ett utvecklingsområde med omedelbar närhet till
havet. Här kommer olika strömförsörjnings- och styrsystem kunna utvecklas parallellt
med utveckling av nya membran och förbehandlingstekniker som är anpassade för de
speciella förhållanden som gäller för avsaltning av Östersjövatten.
- Ett av de övergripande syftena med testbädden är att minska barriären mellan
forskarvärlden och allmänheten. För detta kommer en utställning byggas upp lokalt på
Storsudret där utmaningar och möjligheter på ett pedagogiskt vis beskrivs parallellt med
resultaten från de projekt som bedrivs i testbädden. Vidare ska också varje del av
hårdvaran göras lättåtkomliga och lättöverskådliga med förklarande texter för olika
former av studiebesök (skolklasser, allmänhet, beslutsfattare etc).
- Den troligen viktigaste komponenten i testbädden kommer att utgöras av mjukvaran.
Att utveckla nya system för färskvattenproduktion via grundvattenbildning och
klimatneutral avsaltning kommer att kräva en hög grad av tvärfunktionallitet och
utväxling av idéer och erfarenheter mellan ett stort antal aktörer och
kompetenser. Redan under planeringsfasen har ett omfattande samarbete etablerats som
under projekterings- och realiseringsfasen kommer utvecklas vidare, exempelvis mellan
behovsägare, företag, akademi och allmänheten via lokala intresseorganisationer samt
mellan olika kompetenser inom hydrologi, geologi, metrologi, mikrobiologis, analyser,
sensor- och mätteknik, styr- och reglerteknik, datakommunikation och
databehandling/modellering, geografiska informationssystem (GIS), vattenbehandling,
odlings- och bevattningssystem, juridik samt inom bedömning av miljöprestanda/LCA.
Själva uppbyggnadsfasen kommer kräva mycket gott och kommunikativt samarbete
mellan olika sakägare. Om exempelvis jordbrukarna på de berörda markerna och
allmänheten inte är med i processen på ett bra sätt så äventyras lokaliseringen av flera
av de planerade systemen. Detta är kännetecknande vid förändring av vattenförekomster
och markanvändning vilket även gör uppbyggnadsfasen till en viktig lärofas och som
kommer att dokumenteras. Erfarenhetsinhämtning från andra regioner i dessa
frågor, exempelvis från Ralegan Siddhi i Indien och Costa Brava i Spanien kommer
vara värdefulla. IVL har under en längre stött den ideella föreningen Forum Östersjön
med säte på Storsudret med kompetens kring bland annat vattenbehandling, mätningar
och analyser. Även SGU har haft god lokal kontakt på Storsudret. Härigenom har
testbäddsorganisationen redan innan projektstart etablerat ett bra lokalt samarbete
som i mycket hög grad borgat för en bra förankring av planerna på en testbädd på denna
sydligaste del av Gotland och en god förståelse för de lokala omständigheterna, både
tekniskt/geografiskt/hydrologiskt och kommunikativt. Under planeringsfasen har
även samarbete kommit igång med andra organisationer som är aktiva på Gotland inom
området vattenförvaltning. Här kan nämnas andra delar av Region Gotlands tekniska
förvaltning såsom de ansvariga för enskilda avlopp och ansvariga för reningsverken,
havssamordnaren, länsstyrelsen, Forum Östersjön, RISE och Chalmers (se avsnitt 2b),
SGU, Uppsala Universitet/Campus Gotland, KTH, det lokala Vattenvårdsprojektet
Aquabrava i Katthammarsvik, Topas Vattens reningsverk i Herräng för återanvändning
av avloppsvatten för växtodling, Svenskt vatten med flera.

b) Beskriv vilka produkter, tjänster och processer som avses testas och utvecklas i testbädden samt vilka
typer av tester/testtjänster som kommer att erbjudas.

Efter projekterings- och realiseringsfasen kommer den hårdvara som beskrivits under 5a
ovan att utgöra infrastrukturen i testbädden. Exempel på produkter, tjänster och
processer som kan utvecklas i respektive del framgår av avsnitt 5a. Som nämnts
ovan under avsnittet Affärsmodell kommer verksamheten bedrivas i form av enskilda
nationella och internationella uppdrags-, anslags- och samfinansierade projekt. Vid
projektavslut av realiseringsfasen kommer testbädden erbjuda hyra av denna
infrastruktur. Personal för drift och provtagning kommer vara knutna till denna
hyreskostnad och generera inkomster samt kompetensuppbyggnad i testbädden.
Återigen används den lyckade affärsmodellen för Hammarby Sjöstadsverk som
referens för hur tjänsteutbudet kommer att se ut.
c) Ange testbäddens organisation, ägandeform, kompetens och ledarskap.

Då Region Gotland kommer att äga infrastrukturen avses i dagsläget inte testbädden att
bolagiseras. För att säkerställa att testbädden fortsätter att utvecklas kommer i samband
med projektavslutet 2021ett till Region Gotland rådgivande organ skapas. IVL kommer
vara ordförande i detta råd och de övriga projektpartner medlemmar. Till rådet kommer
även den referensgrupp som är rådgivande under uppbyggnadsfasen att knutas. På detta
sätt kommer det rådgivande organet att bestå av en mix av företag, kommuner,
intresseorganisationer (exempelvis Svenskt Vatten) och akademi vilket kommer förse
testbädden med mycket värdefull kompetens för dess fortsatta kommersiella utveckling
och säkerställa att attraktionsvärdet för test- och verifieringsverksamhet samt ur
vetenskaplig synvinkel fortsätter att förstärkas så att projektvolymen stadigt växer.
6. Genomförande av projektet – projektering och realisering
a) Beskriv hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas med avseende på tidplan, arbetspaket,
milstolpar samt parternas ansvar och roller. Beskriv projektets aktiviteter och specifika delmål samt hur
dessa leder fram till målen för aktuell(a) utvecklingsfas(er) (se avsnitt 3.4 i utlysningstexten).

Under projekterings- och realiseringsfasen kommer IVL vara projektledare och
koordinerande part i mycket nära samarbete med Region Gotland som kommer att äga
testbäddens infrastruktur. Arbetet organiseras via en projektgrupp med IVL som
ordförande och övriga projektparter som medlemmar. Region Gotland kommer vara den
part som godkänner och beslutar om varje enskild investering. Till projektgruppen knyts
en referensgrupp som rådgivande organ gällande behovsanalyser, kommersialisering,
testverksamhet, infrastrukturens uppbyggnad, kommunikationsaktiviteter med mera.
Arbetet inleds med projekteringsfasen, genomförs huvudsakligen under månad 1-24,
och består av följande arbetspaket, AP:
AP1. Den slutgiltiga organisations- och driftsformen fasställs,
AP2. Genomgång av tidigare framtagna avtal för testbäddar för exempelvis IPR
och licenser genomförs
AP3. Affärs- och finansieringsmodellen liksom marknadsanalysen utvecklas
ytterligare
AP4. Baserat på AP1 och AP2 upprättas ett projektavtal
AP5. Lokala kommunikationsaktiviter genomförs för att fortsätta förankringen av
testbäddens etablering bland Storsudrets bofasta och bland de berörda markägarna
AP6. Marknadsaktiviteter på nationell och internationell nivå samt upprättande av
hemsida för marknadsföring och kommunikation kring testbädden
AP7. Redan under projekteringsfasen räknar vi med att kunna knyta projekt som
studerar hur förankringsprocessen för implementering av tekniker och system
genomförs på ett effektivt sätt i samarbete med det lokala näringslivet och de lokala

ideella organisationerna. Exempel är det ovan beskrivna RISE/Almi-projektet samt
NextGen som kan starta upp i början av 2018.
AP8. Detaljplanering för investeringarna genomförs inkluderande en riskanalys,
detaljspecifikation samt underlag för upphandling av utrustning och installation
Under realiseringsfasen, genomförs huvudsakligen under månad 25-60, genomförs
dessa arbetspaket:
AP9. Upprättande av avtal med markägare och dikesföretag
AP10. Upphandling av infrastrukturen
AP11. Installation av utrustning och kringutrustning
AP12. Intrimning av utrustningen
AP13. Uppstart av externa projekt
Några av aktiviteterna under projekteringsfasen fortsätter under realiseringsfasen,
exempelvis kommunikationsaktiviteterna. För att komma igång så fort som möjligt med
exempelvis mätningar kommer detaljplaneringen av de delarna ske tidigt under
projektet samt även upphandling och installation som kommer att påbörjas redan under
projekteringsfasen. Detta innebär att detaljplaneringen för någon eller några delar i
gengäld kommer att ske en bit in i realiseringsfasen. Budgeten för respektive arbetspaket framgår av tabell i avsnitt 6b nedan. Uppstart av externa projekt kommer troligen
starta redan under det första året men kommer att öka betydligt från och med det tredje
året. Av tabellen nedan framgår tidplan och milestones för projektets bägge faser.
Tidplan för testbäddens projekterings- och reliseringsfas

Månad

Arbetspaket i Projekteringsfasen

Månad

0-3

4-6

7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60

0-3

4-6

7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60

1. Faställande av organisations- och driftsformen
2. Genomång av avtal för befintliga testbäddar
3. Utveckling av affärs- och finansieringsmodellen. Fördjupning av
marknadsanalysen
4. Upprättande av projektavtal
5. Lokala kommunikationsaktiviteter
6. Nationella och internationella kommunikationsaktiviteter samt
upprättande av hemsida
7. Uppstart av externa projekt knutna till testbädden under
projekteringsfasen
8. Detaljplanering inför realiseringsfasen inkluderande riskanalys,
detaljspecifikationer samt framtagande av underlag inför upphandling
Arbetspaket i Realiseringsfasen
9. Upprättande av avtal med markägare och dikesföretag
10. Upphandling av infrastrukturen
11. Installation av utrustning och kringutrustning
12. Intrimning av utrustningen
13. Uppstart av kommersiell testverksamhet och externa projekt
Milestones

x

Organisation och driftsform beslutad samt projektavtal slutet
Utvecklad affärsplan framtagen
Samtliga detaljspecifikationer och underlag för upphandling framtagna
Upphandling påbörjad
All utrustning installerad och intrimmad
Hemsida igång
Första kommersiella projektet startat
Testbäddens verksamhet känd bland 80 % av de i marknadsanalysen
identifierade kunderna
Testbäddens verksamhet redo att stå på egna ben ekonomiskt och
verksamhetsmässigt

x
x
x
x
x
x
x
x

20

5

20

5

20
205

5
55

5
75

10
40

40
60
590

100
1620

200
1170

5000

350
150
150
150

100
300
50
50
50

1000
150
200
200
200

SUMMA

50
50

AP13 Uppstart av kommersiell
testverksamhet och externa proj

400
700
100
100
100

AP12 Intrimning av utrustningen

800
20
50
50
50

AP11 Installation av utrustning och
kringutrustning

400
30
50
50
50
800
100

AP10 Upphandling av
infrastruktur

200
50
20
20
20
200
20

AP9 Upprättande av avtal med
markägare och dikesföretag

AP8 Detaljplanering inför
realiseringsfasen g

5
5

AP7 Uppstart av externa projekt
under projekteringsfasen

20
5
5
5
5

AP6 Kommunikationsaktiviteter
samt hemsida

80
5
20
20
20

AP5 Lokala
kommunikationsaktiviteter

AP2 Genomång av avtal för
befintliga testbäddar
30

AP4 Upprättande av projektavtal

40
5
5
5
5

AP3 Utveckling av affärs- och
finansieringsmodellen.

IVL 1500
Region Gotland
Monsson Energy
ENWA
InSitu
Forum Östersjön
KTH
Uppsala
Universitet
SGU
SUMMA 1500

AP1 Faställande av organisationsoch driftsformen

Projektledning

Projektpart

b) Redovisa i sammanfattande form projektbudget (kkr) per projektpart och arbetspaket (AP). Budgeten
ska omfatta totala projektkostnaden (summan av sökt bidrag, egen finansiering och bidrag).

150

300

4620
6665
650
650
650
1000
600

140

290

500

150
1840

200
2540

750
16085

100

5000

800

550

7. Genomförande av projektet – realisering
a) Beskriv hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas med avseende på tidplan, arbetspaket,
milstolpar samt parternas ansvar och roller. Beskriv projektets aktiviteter och specifika delmål samt
hur dessa leder fram till målen för aktuell(a) utvecklingsfas(er) (se avsnitt 3.4 i utlysningstexten).

Se avsnitt 6 ovan.
b) Redovisa i sammanfattande form projektbudget (kkr) per projektpart och arbetspaket (AP). Observera
att budgeten ska omfatta totala projektkostnaden (summan av sökt bidrag, egen finansiering och bidrag
från eventuella andra finansiärer). Nedanstående tabell ska användas men kan kompletteras med annan
relevant information om sökande så önskar.

Se avsnitt 6b ovan.
8. Projektparters roller och insatser
Beskriv samtliga projektparters roller och insatser samt deras kompetens och erfarenheter. Beskriv
gärna även andra medverkande aktörer (såsom medlemmar i referensgrupp) och deras insatser.

Under avsnitt 2b redogörs de olika projektpartnernas kompetenser och erfarenheter. De
deltagande företagen kommer att delge sin expertkompetens kring de enskilda delarna
som utgör infrastrukturen i testbädden samt leverera denna hårdvara. Region Gotland
kommer att tillföra projektet kompetens och stå för investeringarna i testbädden. Region
Gotland kommer tillsammans med de kommuner och vattenbolag som ingår i
referensgruppen att tillföra kompetens på behovs- och beställarsidan. De
akademiskaparterna kommer att tillföra kompetens för att säkerställa att infrastrukturen
installeras på ett optimalt sätt för test- och verifieringsverksamhet. SGU tillför kritisk
kompetens inom grundvattenfrågor och geologi. Referensgruppen kommer framförallt
att tillföra testbädden kompetens kring test- och verifieringsbehov men även hjälpa till
att marknadsföra testbädden samt delta i framtida projekt inom testbädden. Se även
avsnitt 5b gällande de olika aktörernas roller och kompetenser.
9. Jämställdhet och mångfald
Beskriv hur jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska integreras i projektet samt vilka aktiviteter som
kommer att genomföras för att uppnå detta.

Då miljöteknik inom vattenområdet är en traditionellt relativt manlig dominerad
värld kommer hela testbäddsorganisationen verka för att engagera så många
kvinnliga representanter som möjligt. Målsättningen är att uppnå minst 40 %
kvinnliga deltagare i projektorganisationen och vår ambition är att skapa så stort
genomslag som möjligt inom så många mångfaldhetsaspekter som möjligt. Arbetet för
att nå detta mål har redan påbörjats under planeringsarbetet. Exempel utgörs av Rupali
Deshmukh, uppväxt i Indien och som anställts av IVL under planeringsfasen. I den
lokala ideella organisationen Forum Östersjön är tiden mogen för ett generationsskifte
och testbäddsorganisationen stödjer de kvinnor som nu håller på att ta över med
kompetens kring vattenfrågor. Testbädden har också som ambition att minska
risken för en uppdelning av vårt samhälle mellan ett etablissemang där forskare
och representanter för samhällsfunktioner ingår och övriga medborgare. Detta
kommer att åstadkommas genom att öppna och synliggöra tesbädden för
studiebesök och workshops för skolor, ideella organisationer med mera. För detta
ändamål planeras även en interaktiv utställning i Forum Östersjön fina lokaler mitt på
Storsudret. Placeringen på Storsudret är också gynnsamt då integrationsarbetet mellan
nyanlända flyktingar och svenska medborgare på Storsudret har uppmärksammats som
ett gott exempel på hur bra det kan fungera då goda krafter inom ideella organisationer
arbetar aktivt tillsammans med näringsliv, kommun och nyanlända. Testbädden har en
ambition att förvalta och utveckla denna anda för att även på så sätt bidra till ett hållbart
och inkluderande och samhälle.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 8

Tilläggsanslag för anläggning av väg i
Kvarnåkershamn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 358
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13
• Tekniska nämnden 2017-10-25, § 242

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 358

Tilläggsanslag för anläggning av väg i
Kvarnåkershamn

RS 2017/992
AU § 386

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 500 000 kronor avseende beläggning
av enskild väg.
• Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital.
• Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås.
•

I och med framställandet av ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn kommer
befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter.
Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga
transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.
Under byggtiden av nya vattenverket (1,5 år) kommer vägen dagligen trafikeras med
diverse tunga transporter. När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år
2019 kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med
tunga fordon.
Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra kilometer lång.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 000 kronor för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn.
Vidare är teknikförvaltningens bedömning att kapitalkostnader beräknas uppgå till
275 000 kronor samt att driftskostnader kommer att vara 64 000 kronor, totalt
339 000 kronor.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för både
investering och driftskostnader.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges avseende medel om
5 500 000 kronor för investering i anläggning av väg.
För tillkommande driftskostnader för vägen hänvisas tekniska nämnden att återkomma vid ordinarie budgetberedning våren 2018.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-10-31, § 242
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-22

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/992
13 november 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 500 000 kr avseende
beläggning av enskild väg.

•

Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital

•

Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås

Ärendebeskrivning

I och med framställandet av ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn kommer
befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter.
Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga
transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.
Under byggtiden av nya vattenverket, (1,5 år), kommer vägen dagligen trafikeras med
diverse tunga transporter. När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år
2019 kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med
tunga fordon.
Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra km lång.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn.
Vidare är teknikförvaltningens bedömning att kapitalkostnader beräknas uppgå till
275 000 kr samt att driftskostnader kommer att vara 64 000 kr, totalt 339 000 kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för både
investering och driftskostnader.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges avseende medel om
5 500 000 kr för investering i anläggning av väg.
För tillkommande driftskostnader för vägen hänvisas nämnden att återkomma vid
ordinarie budgetberedning våren 2018.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/992

Beslutsunderlag

TN §242

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 242

Tilläggsanslag för anläggning av väg i
Kvarnåkershamn

TN 2017/3116

Tekniska nämndens beslut

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 5 500 tkr för
investeringsutgifter avseende beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn,
Att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för driftkostnaderna med totalt 339
tkr avseende kapitalkostnader och driftkostnader för enskild väg i
Kvarnåkershamn.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att belägga den enskilda vägen i anslutning till det nya
vattenverket i Kvarnåkershamn. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är
totalt fyra km lång. Vägen ansluter till det nya vattenverket och pumpstationer som är
under uppförande.
Motivet till förstärkning är att vägen är i dåligt skick och kommer inte att klara
framtida transporter.
Under byggtiden av nya vattenverket (ca. 1,5 år) kommer Region Gotlands
entreprenör att trafikera vägen med diverse tunga transporter dagligen. När nya
vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det att transporteras
kemikalier till vattenverket med tung lastbil med intervallet 1 ggr/månad. Vidare
kommer driftperson från VA-avdelningen att besöka anläggningen ca. 2-3 ggr/vecka.
Investeringar i beläggningsarbetet kommer att innefatta bärighetsförstärkning med
grusjustering, nyanläggning av ett antal mötesplatser, ett första avjämningslager med
ag-massabeläggning som efter färdigställt bygge finjusteras med ett lämpligt slitlager
(topp) av abt-massa.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn. Kapitalkostnader
beräknas med 275 tkr (33 års avskrivningstid) och för drift upptas 64 tkr.
Driftkostnadskonsekvenser med 339 000 kronor finansieras via ramtillskott till gata
och parkavdelningen.
Årlig beräknad drift och underhållskostnad på belagd vägsträcka enligt ovan
uppskattas till 64 tkr vilket baseras på en kostnad på 16 kr/meter väg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-12.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 9

Miljöfarligt avloppsslam. Motion av Elin

Bååth (Fi)
Innehåll

• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 367
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, 104
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 224
Bilaga
Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-01 § 196 – Återremiss

Motion:
Till:

Miljöfarligt avloppslam
Regionfullmäktige

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid
odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”.
Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet
återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem.
Tyvärr finns det också stora nackdelar med att sprida avloppslam. Det innehåller nämligen även en
rad ämnen som är skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är
kadmium, som vi i första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten
exponering för att allvarliga hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av
oreglerade miljögifter, som exempelvis flamskyddsmedel - som kan störa djurs och
människorshormonsystem ochorsaka cancer - och läkemedel, som antibiotika och hormoner från ppiller. Det saknas idag gränsvärden för många av de här ämnena, som alltså över huvud taget inte
mäts. Därför avråder Naturskyddsföreningen från användning av avloppsslam som gödning. Även
Kemikalieinspektionen och WHO varnar för riskerna med skadliga ämnen i avloppsslam.
Utifrån detta är det tydligt att vinsterna med spridning av avloppslam helt enkelt inte på långt när
överväger nackdelarna.Spridningen av avloppslam står i opposition till både försiktighetsprincipen,
som både Miljöbalken och EU:s miljöpolitik utgår ifrån, och riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri
miljö, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.
För att säkra kretsloppet av fosfor behöver en långsiktig omstrukturering av avloppssystemen ske,
och på kort sikt behöver alternativa metoder för att minska riskerna med giftspridning via
avloppslammet tas fram - ett arbete som är i full gång i en rad pilotverksamheter. Genom att
fortsätta spridning av giftigt avloppslam medverkar Region Gotland istället till att ett ohållbart och
omodernt system upprätthålls.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland upphör att medverka till användning av avloppslam som gödning

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
31/5 2016

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 367

Motion. Miljöfarligt avloppsslam

RS 2016/443
AU § 396

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen avslås.

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. I
motionen anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där
fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam
också med för nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat
försiktighetsprincipen.
Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
Beslutsunderlag

Motion 2016-05-31
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 224
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 104
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar avslag till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/443
18 oktober 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Miljöfarligt avloppsslam
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.
I motionen anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där
fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam
också med för nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat
försiktighetsprincipen.
Bedömning

På kommunerna ställer miljömålssystemet dubbla förväntningar vad gäller avlopp,
dels finns behovet av ökad återföring av fosfor och dels innebär etappmålet om
giftfria och resurseffektiva kretslopp att användningen av återvunna material ska vara
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen undviks
så långt som möjligt. Trots de tydliga miljömålskonflikter som finns i uppdraget i att
ta hand om de biprodukter som uppstår av avloppshanteringen så är vår bedömning
att det är bästa i nuläget är att delta ett utvecklingsarbete, inom ramen för REVAC.
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Enligt Naturvårdsverket klarar större delen av det svenska slammet (nära 90 procent)
gällande kvalitetskrav för metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden).,
men REVAC ställer högre krav än de lagstadgade på innehållet i slammet och
samverkan inom RECAV ger utvecklingsmöjligheter. Mer information om slam
från Visby reningsverk finns på http://gotland.se/94846. Vidare sker arbete med
strategier för återföring av slam från enskilda avlopp i den kretsloppsstrategi för
avlopp som är under utarbetande i ett samarbetsprojekt inom teknik- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna, för att integreras i regionens vatten och avloppsplanering.
Teknikförvaltningens bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bakgrund
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:
•

I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av grödor
visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för jordekosystemet
eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare resultat”.

•

Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
- Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid
slamtillförsel. I genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av
slamgödslingen.
-

Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.

-

Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid
trefaldig tillförsel

Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
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Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer
som i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och
åtgärda riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta
bakterier visar en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart
femte år, som vi använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad
av antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat
en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.

Sammanfattning av de nationella myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av avloppsslam på
åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på utvecklingen av en hållbar
återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är
en ändlig resurs som ska tas tillvara på ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt
hållbart och förenligt med en utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och
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utvinna fosfor ur avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Miljö-och hälsoskyddsnämndens bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Region Gotland ska följa
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2, gällande spridning av slam. I dagsläget
finns inget förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark när uppsatta kriterier
uppfylls. Vilka regler som kommer att gälla i framtiden är svårt att förutsäga, men
nämnden anser att Regionens policy ska följa Naturvårdsverkets rekommendationer
även i framtiden.
I en dom från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 7883-13, gällande
slamspridning, fastslår domstolen att Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2)
ska gälla om det inte i det enskilda fallet finns skäl att göra en annan bedömning och
ställa högre krav.
Genom att slammet från Visby avloppsreningsverk numera är Revaq-certifierat, så
finns kravet att arbeta aktivt med uppströmsarbete för att ständigt förbättra slammets
kvalitet. Certifieringens syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att Revaq-certifieringen är ett bra
verktyg för att på sikt få ett renare slam.

Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-10-18
Slampolicy för Region Gotland
Beslut om REVAQ-certifiering
MHN § 104 Motion. Miljöfarligt avloppsslam
TN § 224 Motion Miljöfarligt avloppsslam

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till

Teknikförvaltningen; Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 104

RS remiss - Motion. Miljöfarligt avloppsslam

MHN 2017/2176

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionens yrkande. Se motivering under
Bedömning.

Bedömning

Naturvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag från regeringen om hållbar
återföring av fosfor. Naturvårdsverket presenterade i en rapport från 2013 resultaten
från arbetet med förslag till författningskrav för oönskade ämnen i olika avlopps- och
avfallsfraktioner samt förslag till etappmål till miljömålssystemet. Ärendet är
fortfarande under beredning på Miljö- och energidepartementet.
Utredningen har genomlyst problematiken ur flera olika perspektiv. Det finns tydliga
målkonflikter som har vägts mot varandra. Resultatet mynnar i ett förslag med
införande av strängare krav stegvis, på innehåll av föroreningar i slam som sprids.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Region Gotland ska följa
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2, gällande spridning av slam. I dagsläget
finns inget förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark när uppsatta kriterier
uppfylls. Vilka regler som kommer att gälla i framtiden är svårt att förutsäga, men
nämnden anser att Regionens policy ska följa Naturvårdsverkets rekommendationer
även i framtiden.
I en dom från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 7883-13, gällande
slamspridning, fastslår domstolen att Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2)
ska gälla om det inte i det enskilda fallet finns skäl att göra en annan bedömning och
ställa högre krav.
Genom att slammet från Visby avloppsreningsverk numera är Revaq-certifierat, så
finns kravet att arbeta aktivt med uppströmsarbete för att ständigt förbättra slammets
kvalitet. Certifieringens syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att Revaq-certifieringen är ett bra
verktyg för att på sikt få ett renare slam.
Region Gotland håller för närvarande på med arbetet att ta fram en
kretsloppsstrategi. Detta är ett dokument där det är naturligt att hantera Regionens
ställningstagande till slamspridning. I remittering av kretsloppsstrategin kommer
berörda nämnder och förvaltningar ha möjlighet att komma med synpunkter om
slamhanteringen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiva till motionen och antar
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige
”Miljöfarligt avloppsslam”
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Ärendets behandling under mötet

2016-05-31
2017-07-26

Ärendet presenterades av enhetschef Mattias Edsbagge.
Skickas till
Regionstyrelsen

Sökande
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 224

Motion Miljöfarligt avloppsslam

TN 2017/1245
TN AU § 169

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår till regionfullmäktige att:
Motionens yrkande avslås.
Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.

Sammanfattning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. Det
finns ingen lagstiftning som förbjuder spridning av avloppsslam däremot reglerar
lagstiftningen halter av oönskade ämnen i slammet. REVAQ Certifiering ställer ännu
hårdare krav.
Bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bedömning
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:
I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av
grödor visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för
jordekosystemet eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare
resultat”.
Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid slamtillförsel. I
genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av slamgödslingen.
Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.
Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid trefaldig
tillförsel.
Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer som
i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och åtgärda
riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta bakterier visar
en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart femte år, som vi
använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad av
antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask i mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.
Sammanfattning av myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av
avloppsslam på åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på
utvecklingen av en hållbar återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö
och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är en ändlig resurs som ska tas tillvara på
ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt hållbart och förenligt med en
utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och utvinna fosfor ur
avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår till regionfullmäktige att:
Motionens yrkande avslås
Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, Fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland, TN 2016/2169
Beslut om REVAQ-certifiering, TN § 196, 2016-10-19
Tjänsteskrivelse REVAQ, TN 2016/2169

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tjänsteskrivelse , 2017-06-27
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-01

RS AU § 196 Motion. Miljöfarligt avloppsslam
RS 2016/443

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

I en motion inlämnad av Elin Bååth (F!) yrkas att Region Gotland upphör att
medverka till användning av avloppsslam som gödning.
Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
På kommunerna ställer miljömålssystemet dubbla förväntningar vad gäller avlopp,
dels finns behovet av ökad återföring av fosfor och dels innebär etappmålet om
giftfria och resurseffektiva kretslopp att användningen av återvunna material ska vara
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen undviks
så långt som möjligt. Trots de tydliga miljömålskonflikter som finns i uppdraget i att
ta hand om de biprodukter som uppstår av avloppshanteringen så är vår bedömning
att det är bästa i nuläget är att delta ett utvecklingsarbete, inom ramen för REVAC.
Enligt Naturvårdsverket klarar större delen av det svenska slammet (nära 90 procent)
gällande kvalitetskrav för metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden).,
men REVAC ställer högre krav än de lagstadgade på innehållet i slammet och samverkan inom RECAV ger utvecklingsmöjligheter. Mer information om slam från
Visby reningsverk finns på http://gotland.se/94846. Vidare sker arbete med
strategier för återföring av slam från enskilda avlopp i den kretsloppsstrategi för
avlopp som är under utarbetande i ett samarbetsprojekt inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, för att integreras i regionens vatten och avlopps-planering.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-06-20
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-16
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Isabel Enström (M) yrkar att motionen återemitteras för hörande av tekniska
nämnden och miljö-och hälsoskyddsnämnden.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 10

Konsekvensanalys av visionens mål om
65 000 invånare. Motion av Eva

Pettersson (SD)
Innehåll
• Motion 2017-09-25

• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 368
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-12

'ederuttMenra,
fra&i?rfi

Motion till Regionstyrelsen Gotland
Rubrik: Gör en konsekvensanalys över visionen 65000 invånare

Sjuklövern på Gotland hade som mål att vi skulle bli 65000 invånare på Gotland

till år 2025. Med detta som mål

tycker vi inom Sverigedemokraterna att det
behöver göras en konsekvensanalys, vi anser att man kan inte bara ha visioner
utan att se konsekvenserna av visionen. Man kan fundera över hur det går med
så

vatten tillgången och många av reningsverken som idag går överfulla med
dåligt renat avloppsvattnet som följd som rinner ut i östersjön. Vi har också det
förväntade stora antalet kryssningsresänärer som väntas varje sommar och
som kommer att göra av med en hel del vatten.
Vi ställer oss också frågan vad skall en utökad befolkning arbeta med? Och hur

kommer 65000 invånare att på verka vårdapparaten, när man idag inte kan få
personal att stanna inom vårdyrket.
Många av de nyanlända kommer att leva på försörjningsstöd, hur kommer det
att påverka den framtida kommunalskatten? Det vore intressant att få en
ungefärlig uppskattning av hur många asylsökande som kommer att stanna på
Gotland och hur det kommer att påverka tillgången för bostäder för Gotländska
ungdomar. Kommer regionen att bygga bostäder för de nyanlända som

kommer att behöva bostadsbidrag i och med att det tar så många år för
nyanlända att få ett arbete. Det finns en ort på fastlandet som priserna på
bostadsrätter och villor har stigit medTO% på ett år, det betyder att
skuldbördan stiger kraftigt för unga svenskar som inte har möjlighet att få
någon hyreslägenhet, eftersom de går

till nyanlända, utan måste köpa

lägenhet eller villa med hög belåning som följd.
Yrkande: Jag vill att Region Gotland gör en konsekvensanalys.
Eva Pettersson SD Gotland

en

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 368

Motion. Konsekvensanalys över visionens mål om
65 000 invånare

RS 2017/869
AU § 397

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Motionen avslås.

Eva Pettersson (SD) yrkar i sin motion att Region Gotland gör en konsekvensanalys
av målet att bli 65 000 invånare 2025.
Region Gotland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvaret för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. I förordning (2007:583) om
regionalt tillväxtarbetet ska Region Gotland, som ansvarig aktör, utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi).
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket antogs i juni 2008
av kommunfullmäktige i dåvarande Gotlands kommun, finns förutom visionen
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust fem övergripande mål varav ett är Minst 65000
invånare bor på Gotland.
Regionstyrelsen behandlade 22 april 2015 (RS 2015/218) ärendet om att genomföra
en revidering av Vision Gotland 2025. Ledningskontoret fick i uppdrag att återkomma med tidplan och organisation för processen. Enligt gällande tidplan kommer
den slutliga politiska beredningen av förslag till ny regional utvecklingsstrategi att ske
efter nästa allmänna val till riksdag, landsting och kommun hösten 2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns anledning att
genomföra en särskilt konsekvensanalys av ett önskat befolkningstal baserat på
bedömningar gjorda för drygt tio år sedan. Inom ramen för det pågående arbetet
med att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi genomförs analyser av de
särskilda, och för Gotland viktigaste, långsiktiga förutsättningarna för hållbar regional
tillväxt och utveckling. Utgångspunkten är att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet. Analyserna ska vila på vetenskaplig grund, faktabaserade
kunskapsunderlag och relevant offentlig statistik.
Beslutsunderlag

Motion 2017-09-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/869
12 oktober 2017

Lars Stenström

Regionstyrelsen

Motion. Gör en konsekvensanalys över visionen 65000
invånare.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Eva Pettersson (SD) yrkar i sin motion att Region Gotland gör en konsekvensanalys
av målet att bli 65 000 invånare 2025.
Region Gotland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvaret för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. I förordning (2007:583) om
regionalt tillväxtarbetet ska Region Gotland, som ansvarig aktör, utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi), och samordna
insatser för att genomföra strategin. Region Gotland ska även besluta om
användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och följa upp, låta
utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet till regeringen.
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket antogs i juni 2008
av kommunfullmäktige i dåvarande Gotlands kommun, finns förutom visionen
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust fem övergripande mål varav ett är Minst 65000 invånare bor på
Gotland.
Regionstyrelsen behandlade 22 april 2015 (RS 2015/218) ärendet om att genomföra
en revidering av Vision Gotland 2025. Ledningskontoret fick i uppdrag att
återkomma med tidplan och organisation för processen. Arbetet bedrivs idag i
regionstyrelseförvaltningens regi med regionstyrelsens arbetsutskott som politisk
styrgrupp. Enligt gällande tidplan kommer den slutliga politiska beredningen av
förslag till ny regional utvecklingsstrategi att ske efter nästa allmänna val till riksdag,
landsting och kommun hösten 2018.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/869

Bedömning

Region Gotland har ett lagstadgat ansvar att leda, samordna och följa upp det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i länet. En central uppgift är att utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi), samt att leda
och samordna insatser för att genomföra strategin.
Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda
förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska
bland annat ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över länsoch landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns anledning att
genomföra en särskilt konsekvensanalys av ett önskat befolkningstal baserat på
bedömningar gjorda för drygt tio år sedan. Inom ramen för det pågående arbetet
med att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi genomförs analyser av de
särskilda, och för Gotland viktigaste, långsiktiga förutsättningarna för hållbar regional
tillväxt och utveckling. Utgångspunkten är att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet. Analyserna ska vila på vetenskaplig grund, faktabaserade
kunskapsunderlag och relevant offentlig statistik.
Beslutsunderlag

Motion Eva Pettersson (SD) 2017-09-25

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 11

Strategi för att öka byggnationen i trä.

Motion av Eva Gahnström (C)
Innehåll
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 369
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
• Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 150
• Tekniska nämnden 2017-09-20 § 219

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. träbyggnadsstrategi
Den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo och
leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt är att bygga bostäder och
verksamhetslokaler av trä. Då binds CO₂ i husen under lång tid och det
minskar andelen koldioxid i atmosfären. Givetvis under förutsättning att
den avverkade skogen återplanteras. Produktionstiden för ett hus byggt
av trä är kortare än när det byggs med andra material. Med fler trähus
kan bodstadsbristen byggas bort snabbare! Trä är ett förhållandevis lätt
material vilket medför att antalet transporter av byggmaterial minskar och
att det går att anlägga en enklare grund.
Över hela landet har kommuner tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier, t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå. Det finns en, till
viss del berättigad, oro för risken för bränder i trähus. Mellan 1874 och
1994 var det förbjudet att bygga bostäder av trä högre än två våningar.
Oron är befogad när det gäller gamla hus, men ny teknik gör trähus mer
brandsäkra.
Därför föreslår jag:
att: Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä.
Bro 160619
Eva Gahnström

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 369

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä

RS 2016/440
AU § 398

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen avslås.

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä. I motionen anges att
träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska klimatpåverkan, att
träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att flera städer och
kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel träbyggnad stämmer väl överens
med regionens mål och ambitioner, så avstyrks motionens förslag. Med hänvisning
till bristande resurser för att ta fram och genomföra nya strategier, föreslås istället att
målen nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för
byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering
för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-20
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 219
Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 150
Regionstyrelseförvaltning 2017-09-26
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar avslag till motionen.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att eget yrkande
vunnit bifall. Regionstyrelsen föreslår alltså fullmäktige att avslå motionen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/440
17 oktober 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel träbyggnad stämmer väl överens
med regionens mål och ambitioner, så avstyrks motionens förslag. Med hänvisning
till bristande resurser för att ta fram och genomföra nya strategier, föreslås istället att
målen nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för
byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering
för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Ärendebeskrivning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret. Det
måste tas med i bedömningen av motionens förslag. Teknikförvaltningen ställer sig i
sin tjänsteskrivelse, till TN 2017/1246, bakom ovanstående bedömning.
Både byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår avslag. Byggnadsnämnden
förordar att en tillstyrkan måste föregås av en bred undersökning av om strategin
fyller ett behov och om det finns förutsättningarna för att strategin efterlevs.
Genomförande av en kommunal träbyggnadsstrategi, liknande de som finns t ex i
Växjö sedan flera år och i Mönsterås sedan slutet av förra året, bygger på förankring i
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/440

och kontinuerliga kontakter med berörda delar av näringslivet i regionen. Vi har inte
samma förutsättningar här som i Småland med mycket träbyggnadsindustri.
Trots svårigheten att göra en rättvisande LCA1 av byggnader på grund av deras
komplexitet, visar resultaten av de forskningsstudier som sammanfattas i en rapport
från SKL januari 2017 tydligt att träbyggande har en betydande potential för att
minska klimatpåverkan och öka användningen av förnybara naturresurser jämfört
med betong och metall. Det tyder på att noggranna produktkrav vid byggnadsarbeten
ändå bör leda till en ökad andel träbyggande.
För Region Gotland skulle en träbyggnadsstrategi för byggnader i regionens regi
kunna vara ett led i att nå ökad hållbarhet i bebyggelsen, särskilt under byggskedet,
men förvaltningens rekommendation är att istället fortsätta med att utveckla
beslutsunderlag grundat på LCA.

Beslutsunderlag

Motion från Eva Gahnström, c, 2016-06-20Strategi för att öka byggnation i trä
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-09-26
Tekniska nämndens beslut TN 2017/1246, TN §219, 2017-09-20
Byggnadsnämndens beslut BN 2017/1564, § 150
SKL-rapport: Byggnadsstommens klimatpåverkan, Livscykelperspektiv på olika
material, januari 2017.
Manualer och verktyg för Miljöbyggnad. Uppdaterade i maj 2017

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen; avd chefer för Bygg och projekt- respektive Fastighetsförvaltningsamt



GotlandsHems fastighetschef

1
Livscykelsanalys, LCA, används för att kunna mäta energianvändning, resursförbrukning samt klimat- och miljöpåverkan av en
produkt
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 219

Motion strategi för att öka byggnationen i trä.

TN 2017/1246
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens skrivelse där det
framgår att: ”Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret.”
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

RS tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Motion 2016-06-20.
TKF tjänsteskrivelse 2017-08-28
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden:

Eva Gahnström (C) föreslog nämnden att anta regionstyrelsens skrivelse daterad 201705-12.
Ordföranden yrkande på att följa arbetsutskottets 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.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 12

Företags ansvar att spara på grundvatten. Motion av Elin Bååth (Fi)
Innehåll
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelsen 2017-12-13, § 370
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 103
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 223

Motion:
Till:

Företagens ansvar för vattenbesparing
Regionfullmäktige

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret
kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.
Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både
i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De
fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år.
Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.
För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå
till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Jag yrkar därför på
-

Att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing
regionen för tillfället befinner sig.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-13

RS § 370

Motion. Företags ansvar för att spara på vatten

RS 2016/444
AU § 399

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen avslås.

Elin Bååth (Fi) har i en motion yrkat att alla företag som förbrukar mer än 10 000
kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska
effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region Gotland.
Tekniska nämndens remissvar beskriver att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen
för att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång har
VA-huvudmannen en möjlighet att ålägga alla fastighetsägare inom VA-kollektivet,
och därmed även näringsidkare som utnyttjar kommunalt vatten, en skyldighet att
minska sin vattenförbrukning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att insatser bör göras för att få ner även
företags vattenförbrukning, men framhåller att innan ett förslag kring vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt, måste det utredas hur många företag som skulle
beröras av kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga
detta mot vilka resurser som krävs.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-20
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 223
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 103
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/444
15 november 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Företags ansvar för att spara på vatten
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till regionfullmäktige yrkat att alla företag som förbrukar
mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan
för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region
Gotland.
Tekniska nämndens remissvar beskriver att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen
för att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång har
VA-huvudmannen en möjlighet att ålägga alla fastighetsägare inom VA-kollektivet,
och därmed även näringsidkare som utnyttjar kommunalt vatten, en skyldighet att
minska sin vattenförbrukning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att insatser bör göras för att få ner även
företags vattenförbrukning, men framhåller att innan ett förslag kring
vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt, måste det utredas hur många företag som
skulle beröras av kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt
väga detta mot vilka resurser som krävs.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Elin Bååth har i en motion till regionfullmäktige yrkat att alla företag som förbrukar
mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan
för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region
Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing regionen
för tillfället befinner sig.
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Region Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/444

Motionen inkom till regionfullmäktige 20 juni 2016 och till regionstyrelseförvaltningen 30 november 2016. Förvaltningen remitterade motionen 16 december
2016 till tekniska nämnden respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden med
anhållande om svar senast 29 mars 2017. Svar inkom från tekniska nämnden 20
september 2017 (TN § 223) respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden 18 september
2017 (§ 103).

Bedömning

Tekniska nämnden anför följande. Enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, sjätte paragrafen, har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster
inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i andra paragrafen att det avser
vattenförsörjning som är lämpligt till normala hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland (ABVA Gotland,
2016-07-12) finns bland annat följande beskrivet under rubrikerna:
Dricksvatten för andra ändamål
”Vatten används även för andra ändamål än hushåll. /…/ Industrier eller andra
verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver
stora flöden, kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.”
Begränsning av vattenleverans
”Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.”
Tekniska nämnden gör bedömningen att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen för
att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång
däremot har alla fastighetsägare, och därmed även näringsidkare som utnyttjar
kommunalt vatten, skyldighet att minska sin vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Nämnden anför också att den dialog som förs med vissa företag om att minska sin
vattenförbrukning varit framgångsrik. Som exempel nämns företaget Cementa, som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunalt vattnen till sanitära
ändamål (idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess). Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten.
Ur ekonomisk synvinkel bör det ligga i företagens intresse att minska sin
vattenförbrukning. VA-taxan (antagen av regionfullmäktige 14 oktober 2013) har här
en styrande funktion. Teknikförvaltningen har för närvarande i uppdrag (TN § 154)
att göra en översyn i syfte att bland annat styra mot en minskad vattenkonsumtion.
Tekniska nämnden beslutade föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför att motionens innehåll till största delen berör
tekniska nämndens verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller dock
med om motionens innehåll, att insatser bör göras för att få ner även företags
vattenförbrukning. Det finns flera olika vägar att gå, menar nämnden, allt från att
styra taxan till att göra tillsynsinsatser på olika nivåer.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn är i dagsläget inte specifikt inriktat på
vattenbesparingsåtgärder. Tillsynen är framförallt inriktad på att bibehålla och
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/444

förbättra kvaliteten på Gotlands vattenresurser i form av ytvatten och grundvatten.
Flera stora vattenförbrukande företag lämnar årligen in uppgifter om
vattenförbrukning i miljörapporterna och vattenfrågan diskuteras ofta i den ordinarie
tillsynen.
Att begära in vattenbesparingsplaner från företag skulle dock kräva tid och resurser,
framhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket ska vägas mot andra insatser.
Nämnden menar att innan ett förslag kring vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt,
måste det utredas hur många företag som skulle beröras av kravet, vilka vinster som
kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot vilka resurser som krävs.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen. Skälen är främst att
–

det inte finns lagstöd för att ålägga företag att upprätta en plan för hur de ska
effektivisera sin vattenförbrukning,

–

det vid begränsad vattentillgång finns ett regelverk som möjliggör att Region
Gotland som huvudman kan ålägga alla fastighetsägare, och därmed även
näringsidkare, som utnyttjar kommunalt vatten att minska sin
vattenförbrukning,

–

de stora vattenförbrukande företagen på Gotland bedöms vara medvetna om
att dricksvattnet är en värdefull resurs som måste hanteras med varsamhet
och att det redan idag finns ett aktivt arbete hos många av dessa företag att
minska sin vattenkonsumtion samt att

–

teknikförvaltningen har ett uppdrag att se över hur VA-taxans styrande effekt
kan öka när det gäller vattenkonsumtionen.

Beslutsunderlag

Motion. Elin Bååth (Fi). Företags ansvar för att spara på vatten. Regionfullmäktige
2016-06-20, § 126
RS remiss. Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. TN 2017-09-20, § 223
RS remiss. Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. MHN 2017-09-18, § 103
Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. RSF tjänsteskrivelse 2016/444
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MHN registrator
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 103

RS Remiss - Motion. Företagens ansvar för
vattenbesparing

MHN 2016/4999

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Bedömning

Innehållet i motionen berör till största del tekniska nämndens verksamhetsområde.
Miljö och hälsoskyddsnämnden håller med om innehållet i motionen, om att insatser
bör göras för att få ner även företags vattenförbrukning. Det finns flera olika vägar
att gå, allt från att styra taxan till att göra tillsynsinsatser på olika nivåer. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn är i dagsläget inte inriktat specifikt på
vattenbesparingsåtgärder. Tillsynen är framförallt inriktad på att bibehålla och
förbättra kvaliteten på Gotlands vattenresurser i form av ytvatten och grundvatten.
Flera stora vattenförbrukande företag lämnar årligen in uppgifter om
vattenförbrukning i miljörapporterna och vattenfrågan diskuteras ofta i den ordinarie
tillsynen.
Tekniska nämnden arbetar med att hitta nya platser för vattenuttag och nya sätt för
att kunna tillhandahålla tillräckligt med dricksvatten till alla anslutna abonnenter.
Utöver att kunna producera mer vatten förs även kampanjer för att minska
hushållens vattenkonsumtion, framförallt under de månader som brist råder.
Att begära in vattenbesparingsplaner från företag kräver tid och resurser, vilket ska
vägas mot andra insatser. Vad som måste utredas vidare innan eventuella
vattenbesparingsplaner kan begäras in, är hur många företag som skulle beröras av
kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot
vilka resurser som krävs.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget
Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Företagens ansvar för vattenbesparing” 2016-05-31

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av enhetschef Mattias Edsbagge.
Sökande
Region Gotland, Regionstyrelsen, Visborgsallén 19, 621 81 VISBY

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 223

RS Remiss: Motion. Företags ansvar för att spara
på vatten

TN 2016/2837
TN AU § 168

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till Regionfullmäktige 31 maj 2016 yrkat på att alla företag
som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att
upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland (Regionen). Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan”
för vattenbesparing Regionen för tillfället befinner sig. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att kunna ställa sådana krav på
företag som motionären åsyftar.
Elin Bååth menar att Regionen genomfört insatser för att minska
vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form av information och konkreta
förbud, men för de stora vattenförbrukarna förs endast en dialog i syfte att på frivillig
väg få dem att minska sin vattenförbrukning. Enligt henne ställs inte samma krav på
de företag som förbrukar mest vatten som på privatpersoner. Elin Bååth, yrkar
därför på att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt
dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin
vattenförbrukning.
Enligt lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster i sjätte paragrafen har kommunen
skyldighet att ordna vattentjänster inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i
andra paragrafen att det avser vattenförsörjning som är lämpligt till normala
hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland, (ABVA Gotland)
finns beskrivet under styckena:
Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll. Industrier med stor
vattenförbrukning kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.
Begränsning av vattenleverans
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bedömning

VA-huvudmannen har inget lagstöd att begära en planering om vatteneffektivisering.
Vid begränsad vattentillgång däremot har alla fastighetsägare och därmed även
näringsidkare som utnyttjar kommunalt VA skyldighet att minska sin
vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Den dialog som i övrigt förs med vissa företag om att överlag minska sin
vattenförbrukning har varit framgångsrik. Som exempel kan nämnas Cementa som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunala vattnet till sanitära
ändamål. Idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess. Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten. Företag får betala det vatten de använder och därför bör det ligga i deras
intresse att minska den kostnaden.
VA-taxan (antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013) är under revidering
och teknikförvaltningen kommer där titta på hur detta kan styras i en positiv riktning.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

Elin Bååths motion om Företagens ansvar för vattenbesparing. Ärende nummer TN
2016/2837. Ankomstdatum 31/5 2016
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 13

Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism. Motion av Elin

Bååth (Fi)
Innehåll

• Motion 2017-09-25
• Regionstyrelsen 2018-02-01, § 17
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-19

Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
Till: Regionfullmäktige
Rasism finns överallt. Den finns i klassrum, på skolgårdar, i vården och på banken. Den finns på
gatan och på nätet. Ett sätt att beskriva detta är att rasismen är strukturell - det är inte så mycket en
fråga om enskilda fördomsfulla eller hatiska individer, utan en idé om människors olikheter och
olika värde som är inbyggt i samhällets alla strukturer - formella som informella. Även den som
tycker att rasism är fel kan därför omedvetet vara med och reproducera rasistiska strukturer. Det en
av svårigheterna med att arbeta antirasistiskt.
En annan svårighet, som blivit allt påtagligare de senaste åren, är den rakt motsatta: Att det finns
stora grupper i samhället som är öppet rasistiska och som aktivt driver rasistisk politik. När den av
regeringen tillsatte nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism undersökte kommunerna
visade det sig att just den högerextrema extremismen är den mest aktiva och vanligt förekommande.
Nazistiska och andra högerextrema organisationer och partier tar allt större utrymme i Europa,
Sverige - och på Gotland. I en intervju med Radio Gotland 2016 säger den nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism: ”Höstens hot mot poliser, åklagare och fastighetsuthyrare visar på
Gotlands största utmaning: de högerextrema.”1 Och i tidningen ETC:s undersökning framkommer
det att Gotland är det län i Sverige som har högst antal nazister (i form av NMR-sympatisörer) per
invånare.2 Hoten från nazistiska och högerextrema rörelsen är inte bara rasistiska, utan också
riktade mot HBTQ-personer och mot alla som anses vara ”folkförrädare”, och då i särskilt hög grad
mot feminister och vänsterpolitiker.
2017 gavs öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hyra regionens mark under
Almedalsveckan, vilket ledde till att det demokratiska rummet krympte för många människor och
flera brott anmäldes. De uttalanden som gjordes i media från Region Gotland visade på en enormt
bristande beredskap för att hantera högerextrema våldsbejakande grupper.
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism menar att kommunerna hittills inte tagit
ett tillräckligt stort ansvar i de här frågorna. Samtidigt visar undersökningen att just arbetet på lokal
nivå är helt avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnaren skriver: ”Den högsta
politiska ledningen i kommunen måste ge ett tydligt mandat och skapa förutsättningar för
kommunala verksamheter att initiera, leda och utveckla det främjande och förebyggande arbetet

1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6662720 2017-03-29

2

https://www.etc.se/inrikes/det-har-ar-den-svenske-nazisten 2017-09-18

mot våldsbejakande extremism.” Rent konkret uppmanas kommunerna bland annat att upprätta en
handlingsplan, samt tillsätta en lokal samordnare.3
Det enda sättet att komma till rätta med strukturella problem, är att angripa dem just på strukturell
nivå. Och stöd finns att få. ECCAR - European Coalition of Cities Against Racism, är en
samarbetsorganisation grundad av UNESCO, som flera svenska kommuner redan är medlemmar i.
ECCAR har tagit fram ett konkret tiopunktsprogram för aktiva insatser mot rasism, och genom att
gå med förbinder sig kommunen att ta fram en handlingsplan utifrån detta. På svensk nivå finns ett
liknande nätverk inom SKL som fungerar som ett stöd i att ta fram och arbeta med just ECCARs
tiopunktsprogram.
Det senaste årets händelser har visat på brister i förmågan att hantera rasism, nazism och
våldsbejakande extremism på Gotland. Det är hög tid att göra något åt det.

Därför föreslår jag

-

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR
Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering
Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2017-09-07

3

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism (2016) Regeringen.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 17

Motion. Aktivt arbete mot rasism och
våldsbejakande extremism

RS 2017/868
AU § 20

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4.
 Motionen bifalls i punkt 2.
 I övrigt anses motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.


Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansluta sig till SKL: s nätverk mot
rasism och diskriminering.

Elin Bååth (Fi) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår följande.
1.
2.
3.
4.

Region Gotland ansluter sig till ECCAR.
Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och
våldsbejakande extremism.

Förslagen läggs utifrån ett resonemang om att rasismen i samhället och därmed också
på Gotland är närvarande både dolt i våra samhällsstrukturer och på senare tid
betydligt mera öppet. Den öppna rasismen exemplifieras av de aktiviteter som
nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har genomfört på
Gotland.
Organisationen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) är grundad
av UNESCO och arbetar bland annat efter ett tiopunktsprogram mot rasism och
diskriminering. På SKL finns ett nätverk som tar ECCAR:s tiopunktsprogram som
utgångspunkt för sitt arbete på området.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en handlingsplan inte nödvändigtvis är det
bästa sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism. SKL har under hösten
analyserat de kommunala handlingsplaner som finns på området och konstaterat att
framtagandet av handlingsplaner har företrädesvis skett utifrån en nationell lägesbild
och på så sätt inte blivit så verksamma lokalt som förhoppats. Vidare konstaterar
SKL att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att
alla kommuner ska anta handlingsplaner. Region Gotland har ett nära samarbete med
polisen i form av ett medborgarlöfte som fokuserar på tre områden – mängdbrott,
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 17 forts
RS 2017/868

narkotika och våld. Dessa tre områden för samverkan är utvalda utifrån den lokala
lägesbild som polisen och Region Gotland tagit fram. Efter det att motionen
inkommit har tekniska nämnden beslutat 2017-10-25, § 256 pröva hur långt den
kommunala vetorätten sträcker sig när det kommer till att kunna avstyrka ansökan att
disponera mark under Almedalsveckan kommande år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer inte det som möjligt att utifrån nuvarande
ekonomiska ramar och sparbeting tillsätta en särskild samordnare för att arbeta mot
rasism och våldsbejakande extremism. Frågorna hanteras redan idag av regionstyrelseförvaltningen genom samverkan med polis, länsstyrelsen och idéburen sektor
inom ramen för områdena integration och brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att få i uppdrag att anslutas sig till SKL: s nätverk mot rasism och diskriminering och ser detta som ett sätt att öka medvetenheten
om de strukturella hinder som Elin Bååth (FI) beskriver i sin motion. Nätverket
arbetar systematiskt med lärandet där man tillsammans praktiskt prövar, lär av
varandra, granskar och utvecklar kunskap. Nätverket innehåller kommuner som
arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av ECCAR men kräver inget
medlemskap i organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer under 2018 att fortsätta att söka både nationella
och internationella samverkanspartners utifrån de behov som finns lokalt inom det
aktuella området. Lämplig samverkan är i dagsläget inte fastställt och därför bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte är aktuellt att ansluta sig till organisationen
ECCAR.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-19
Ärendets behandling under mötet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/868
19 december 2017

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande
extremism
Förslag till beslut till regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansluta sig till SKL: s nätverk
mot rasism och diskriminering.

Förslag till beslut till regionfullmäktige

1. Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4.
2. Motionen bifalls i punkt 2.
3. I övrigt anses motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Elin Bååth (FI) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår följande:
•

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR

•

Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och
diskriminering

•

Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

•

Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och
våldsbejakande extremism

Förslagen läggs utifrån ett resonemang om att rasismen i samhället och därmed också
på Gotland är närvarande både dolt i våra samhällsstrukturer och på senare tid
betydligt mera öppet. Den öppna rasismen exemplifieras av de aktiviteter som
nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har genomfört på
Gotland.
Organisationen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) är grundad
av UNESCO och arbetar bland annat efter ett tiopunktsprogram mot rasism och
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/868

diskriminering. På SKL finns ett nätverk som tar ECCAR: s tiopunktsprogram som
utgångspunkt för sitt arbete på området.
Ärendebeskrivning

Ärendet har beretts på enheten för social hållbarhet i regionstyrelseförvaltningen.
Kunskap för att göra en bedömning har inhämtats från SKL och polisen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en handlingsplan inte nödvändigtvis är det
bästa sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism. SKL har under hösten
analyserat de kommunala handlingsplaner som finns på området och konstaterat att
framtagandet av handlingsplaner har företrädesvis skett utifrån en nationell lägesbild
och på så sätt inte blivit så verksamma lokalt som förhoppats. Vidare konstaterar
SKL att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att
alla kommuner ska anta handlingsplaner. Region Gotland har ett nära samarbete med
polisen i form av ett medborgarlöfte som fokuserar på tre områden – mängdbrott,
narkotika och våld. Dessa tre områden för samverkan är utvalda utifrån den lokala
lägesbild som polisen och Region Gotland tagit fram. Efter det att motionen
inkommit har Tekniska nämnden beslutat (25 oktober 2017, TN § 256) pröva hur
långt den kommunala vetorätten sträcker sig när det kommer till att kunna avstyrka
ansökan att disponera mark under Almedalsveckan kommande år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer inte det som möjligt att utifrån nuvarande
ekonomiska ramar och sparbeting tillsätta en särskild samordnare för att arbeta mot
rasism och våldsbejakande extremism. Frågorna hanteras redan idag av
regionstyrelseförvaltningen genom samverkan med polis, länsstyrelsen och idéburen
sektor inom ramen för områdena integration och brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att få i uppdrag att anslutas sig till SKL: s
nätverk mot rasism och diskriminering och ser detta som ett sätt att öka
medvetenheten om de strukturella hinder som Elin Bååth (FI) beskriver i sin motion.
Nätverket arbetar systematiskt med lärandet där man tillsammans praktiskt prövar,
lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Nätverket innehåller kommuner
som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av ECCAR men kräver inget
medlemskap i organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer under 2018 att fortsätta att leta efter både
nationella och internationella samverkanspartners utifrån de behov som finns lokalt
inom det aktuella området. Lämplig samverkan är i dagsläget inte fastställt och därför
bedömer regionstyrelseförvaltningen att det inte är aktuellt att ansluta sig till
organisationen ECCAR.
Beslutsunderlag

Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 14

Införa elevstödjare i skolan. Motion av

Fredrik Gradelius (C)
Innehåll
• Motion 2017-06-19
• Regionstyrelsen 2018-02-01, § 18

• Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-21
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-24, § 111
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-1025, § 107

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland

Inför elevstödjare.

Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet.
Bakgrund:
Med anledning av att skolan har höga krav på elever i
lärandet och att eleverna har helt nya förutsättningar att
kommunicera via sociala medier, detta sätter större press
på barnen och allt fler har svårt att samla sig till lektionerna.
På lärare ställs krav på undervisningen men också att vara
med i de svängningar som sker på rasterna. Det visas i en
undersökning om befolkningens hälsa att var femte elev
mår dåligt och att det viktigaste för att lyckas i livet är att
gå ut skolan med godkända betyg.
Om eleverna får stöd på rasterna, av någon som hjälper till
så att lekarna blir rättvisa och mobbingen stoppas innan det
sker, så skulle fler få en bra skolgång att se tillbaka på och
vi skulle få fler som går ut med fullständiga betyg. Till det
skulle vi också få lärare som kan koncentrera sig på
pedagogikens utmaningar. Vi skulle också få ett instegsjobb
för de som nyligen avslutat sina studier på gymnasienivå att
få sitt första jobb och se om läraryrket och skolvärlden är
något som passar dem.
Därför föreslår jag:
Att Fullmäktige uppdrar åt BUN och GVN att utreda hur man långsiktigt
kan införa elevstödjare på alla våra skolor.

Lärbro 2017-06-19
Fredrik Gradelius

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 18

Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre
förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet

RS 2017/586
AU § 21

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen anses besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fredrik Gradelius (C) föreslår i en motion regionfullmäktige att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur
man långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor. Elevstödjarens uppgift
föreslås vara att stödja eleverna på rasterna så att lekarna blir rättvisa och mobbningen stoppas. På så vis skulle lärarna få koncentrera sig på sitt pedagogiska arbete.
Elevstödjare skulle också kunna vara instegsjobb för personer som nyligen avslutat
sina studier på gymnasienivå.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett ärendet inför remiss till respektive
nämnd. Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag,
arbetar med frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att
elevstödjare är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och
att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tycker att förslaget är bra och beskriver att
man redan idag arbetar i den riktningen. Samtidigt finns ekonomiska begränsningar
för vad som kan göras. Förvaltningen har tidigare sökt och tilldelats särskilda statsbidrag för elevstödjare och lärarassistenter för barn i de yngre åldrarna. Motsvarande
ansökan har lämnats och beviljats för innevarande läsår. Sammanfattningsvis är
förvaltningens bedömning att frågan redan är omhändertagen.
Regionstyrelseförvaltningen delar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
bedömning och föreslår att motionen anses besvarad med den lämnande
informationen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-24, § 111
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-10-25, § 107
Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-21
Ärendets behandling under mötet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/586
21 december 2017

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre förutsättningar för
elever och lärare, få arbetstillfällen på köpet. Fredrik Gradelius
(C)
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattning

Fredrik Gradelius (c) föreslår i en motion regionfullmäktige att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur
man långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor. Elevstödjarens uppgift
föreslås vara att stödja eleverna på rasterna så att lekarna blir rättvisa och
mobbningen stoppas. På så vis skulle lärarna få koncentrera sig på sitt pedagogiska
arbete. Elevstödjare skulle också kunna vara instegsjobb för personer som nyligen
avslutat sina studier på gymnasienivå.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett ärendet inför remiss till respektive
nämnd. Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag,
arbetar med frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att
elevstödjare är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och
att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Ärendebeskrivning

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tycker att förslaget är bra och beskriver att
man redan idag arbetar i den riktningen. Samtidigt finns ekonomiska begränsningar
för vad som kan göras. Förvaltningen har tidigare sökt och tilldelats särskilda
statsbidrag för elevstödjare och lärarassistenter för barn i de yngre åldrarna.
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Motsvarande ansökan har lämnats och beviljats för innevarande läsår.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att frågan redan är omhändertagen.
Regionstyrelseförvaltningen delar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
bedömning och föreslår att motionen anses besvarad med den lämnande
informationen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 111 (2017-10-24)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 107 (2017-10-25)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

GVN § 107

Remiss. Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre
förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet.

GVN 2017/120
GVN AU § 97

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med utbildningsoch arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Förvaltningen har utarbetat en nämndgemensam tjänsteskrivelse.
Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag, arbetar med
frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att elevstödjare
är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och
att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet förslog man att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra
redaktionella ändringar för nämndens behandling av ärendet samt att besluta i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion, 2017-06-30
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för gymnasieskolan Lena Nordström.
Yrkanden
Ordförande, Saga Carlgren (V) föreslår att i enlighet med förvaltningens förslag
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120
11 oktober 2017

Lena Nordstöm
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från regionstyrelsen om införande av
elevstödjare.
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Bakgrund/sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Yttrande ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 29 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar redan idag med frågan om att
rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan. Elevstödjare är en yrkeskategori
som är aktuell. Andra exempel är lärarassistenter och socialpedagoger.
Förvaltningen bedömer att motionärens förslag redan är omhändertagen och att
vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren vill att utbildningsnämnderna ges i uppdrag att utreda möjligheten
att anställa elevstödjare på varje skola. Dels ur ett elevperspektiv, att elever får en
större trygghet i skolan om fler vuxna finns i deras olika miljöer, och dels ur ett
arbetsmiljöperspektiv, att låta lärare vara lärare och ge möjlighet till avlastning från
”icke-pedagogiska” aktiviteter genom att anställa andra yrkeskategorier.
Förslagsställaren ser också en möjlighet att få in människor i instegsjobb1 och väcka
nyfikenhet för fortsatt arbete i skolan efter utbildning.

1Instegsjobbb

kommer att försvinna. Det kommer att bli en anställningsform som heter
Introduktionsanställning som ersätter, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och
traineejobb
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alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120

Bedömning

Det här är ett bra förslag och redan idag arbetar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i den här riktningen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs arbetet
med rekrytering av medarbetare.
Det här är naturligtvis också en fråga om ekonomi. Att ha elevstödjare på varje skola
och på varje rast medför en kostnad. Under åren 2017–2019 har barn- och
utbildningsnämnden ett sparbeting om 42,5 miljoner kronor.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är sparbetinget för motsvarande
period, 13 miljoner kronor. Utrymme för utökat antal elevstödjare inom befintlig
budget saknas.
Däremot finns möjligheten att söka riktade statsbidrag. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna. har en
överenskommelse om att söka bidrag för elevstödjare och lärarassistenter (alternativa
yrkeskategorier) vid ansökan om riktade statsbidrag för de yngre åldrarna.
För 2016/2017 beviljades ca 6 miljoner kronor för detta ändamål och motsvarande
summa är ansökt för under läsåret 2017/18.
Förvaltningens bedömning är att frågan redan är omhändertagen och att vidare
utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Om staten i en framtid ändrar inriktning på styrningen av skolan så att riktade
statsbidrag upphör så är frågan aktuell att lyfta och utreda.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 15

Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region
Gotland. Motion av Eva Gustafsson (C)
Innehåll
• Motion 2017-11-20
• Regionstyrelsen 2018-02-01, § 19
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08

Motion till fullmäktige Region Gotland
Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Det är den vuxna generationens ansvar, alltså bland annat vi ledamöter i
fullmäktige, som ska föra vidare kunskapen om demokrati, till våra barn
och ungdomar. Vi behöver skapa ett forum där ungdomar känner sig
delaktiga och där de vet att de kan påverka sin egen vardag och framtid.
Som fullmäktige är sammansatt idag är medelåldern ganska hög.
Centerpartiet vill öka engagemanget hos unga. Vi behöver trygga
generationsväxlingen i vår demokrati. För att fostra och framförallt
uppmuntra ungdomar till att ta ansvar för demokratin, måste de få känna
att det går att påverka politiken. Finns det då ett Ungdomsfullmäktige
som är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag
i frågor som berör unga, så har vi skapat det forum som så väl behövs för
Region Gotlands demokratiska framtid.
Ungdomsfullmäktige skall ha insyn i de demokratiska systemen, driva och
argumentera för frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är
att representera de unga på Gotland utan partipolitisk koppling.
Det finns andra kommuner, bland annat Karlstad kommun, som
framgångsrikt inrättat ett Ungdomsfullmäktige och som har varit igång i
flera år. Gotland kan använda sig av deras erfarenhet, men även andra
kommuners erfarenheter, till exempel Göteborgs, Nynäshamns, Botkyrkas
och Nyköpings, för att få kunskap om vad som krävs för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige på Gotland.
Därför föreslår jag
Att Region Gotland undersöker förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige.
Stenkyrka 2017-11-20
Eva Gustafsson (C)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 19

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region
Gotland

RS 2017/1052
AU § 23

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen avslås.

Då tjänstgörande ersättaren Eva Gustafsson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland skall undersöka förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige. Detta fullmäktige skulle vara ett rådgivande organ till regionens
nämnder m.fl. i frågor som rör unga.
Från 1 januari 2018 gäller enligt 8 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att nämnderna
skall verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Av förslagen till
nya reglementen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – efter kulturoch fritidsnämnden – skall svara för ungdomsverksamheten medan regionstyrelsen
skall svara för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Sålunda
finns det redan stöd för att samråda med ungdomar.
Från Karlstads kommuns ledningskontor har uppgiften lämnats att det går åt en
heltidstjänst för att administrera Ungdomsfullmäktige, som därutöver har en budget
på 200 000 kronor för resor, utbildning och liknande poster åt ledamöterna i
fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen får erinra om att regionen drar ned på administrativa
tjänster. Vid sådant förhållande saknas, om inte annan verksamhet samtidigt tas
bort, förutsättningar för regionstyrelseförvaltningen att administrera ett Ungdomsfullmäktige. På grund härav föreslås att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslog efter omröstning att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-11-20
Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-01

RS § 19 forts
RS 2017/1052
Ärendets behandling under mötet

Lars Thomsson(C) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska avslås
och Lars Thomssons yrkande om bifall till motionen och finner att motionen ska
avslås.
Omröstning begärs och ordförandens propositionsordning blir Ja för avslag på
motionen och Nej för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 8 ja röster:
Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy Gardell (S), Håkan
Ericsson (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V)
och Filip Reinhag (S). 3 nej-röster: Bibbi Olsson (C), Lars Thomsson (C) och Stefan
Nypelius (C).
4 avstår: Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Ulf Klasson (L) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen har beslutat att motionen är avslagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1052
8 december 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendet

Då tjänstgörande ersättaren Eva Gustafsson har i en motion föreslagit
regionfullmäktige att Region Gotland skall undersöka förutsättningarna för att inrätta
ett Ungdomsfullmäktige. Detta fullmäktige skulle vara ett rådgivande organ till
regionens nämnder m.fl. i frågor som rör unga.
Från 1 januari 2018 gäller enligt 8 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att nämnderna
skall verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Av förslagen till
nya reglementen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – efter kulturoch fritidsnämnden – skall svara för ungdomsverksamheten medan regionstyrelsen
skall svara för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Sålunda
finns det redan stöd för att samråda med ungdomar.
Från Karlstads kommuns ledningskontor har uppgiften lämnats att det går åt en
heltidstjänst för att administrera Ungdomsfullmäktige, som därutöver har en budget
på 200 tkr för resor, utbildning och liknande poster åt ledamöterna i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen får erinra om att regionen drar ned på administrativa
tjänster. Vid sådant förhållande saknas, om inte annan verksamhet samtidigt tas bort,
förutsättningar för regionstyrelseförvaltningen att administrera ett
Ungdomsfullmäktige. På grund härav föreslås att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Region Gotland
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Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Kristina (Tina) Fridells avsägelse från uppdrag som ledamot i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
b) Val av nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP)
MP
Anders Nordgren, Nors Väskinde 610
c) Val av huvudman i Sparbanken Gotland (efter Viveca Bornold, MP)
MP
Stig Larsson, Kolgårdsgatan 14, 621 38 Visby

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Lars Frank
Per Lundin
VB: GVN - avhopp
den 7 februari 2018 06:57:16

/Frank
Från: Malin Bergström
Skickat: den 6 februari 2018 09:20
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: Kristina Fridell <kristina.fridell01@gotland.se>
Ämne: VB: GVN - avhopp
Hej Frank,
För din information.
Med vänliga hälsningar
.................................................
Malin Bergström
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 94 44

Från: Tina Fridell [mailto:kristina.fridell@gmail.com]
Skickat: den 5 februari 2018 21:45
Till: Malin Bergström <malin.bergstrom01@edu.gotland.se>; Saga Carlgren
<saga.carlgren@gotland.se>; Jörgen Renström <jorgen.renstrom@gotland.se>
Kopia: Isabel Enström <isabel.enstrom@mp.se>
Ämne: GVN
Hej GVNare,
jag måste avsäga mig mitt uppdrag i GVN, med omedelbar verkan.
Jag kommer nämligen inte att kunna delta i några möten.
Sedan årsskiftet arbetar jag som mentor i Väskinde skola. Ett fantastiskt arbete tillsammans med
36
9-åringar.
Men det finns verkligen INGA vikarier…Därmed kan jag av förklarliga skäl inte lämna min klass för
att delta i
GVN-möten.
Eleverna går först.
TACK för att jag har fått vara en del av ett riktigt bra arbete i GVN.
Lycka till!
Bästa hälsningar,
Tina Fridell
kristina.fridell@gmail.com

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Rune Vestergrens medborgarförslag om att upphöra med sandning och
grusning i tätbebyggt område. (Inkom 2018-01-09) RS 2018/61
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Mari Bergströms medborgarförslag om en s.k. babylåda till alla nyfödda.
(inkom 2018-01-12) RS 2018/81
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

•

Jarl Stephanssons medborgarförslag om billigare kollektivtrafik.
(inkom 2018-01-25) RS 2018/119
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Adam Jacobssons medborgarförslag om att göra ”SpeakApp” tillgänglig för
gotländska ungdomar (inkom 2018-02-08) RS 2018/176
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

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

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

(x]
l l

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

Namnteckning
Namnfbrtydligande

Adress
Postadress
E-postadress
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Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018-01-12
REGION GOTLAND

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

Se bilaga.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

Q<]

Jag samtycker inte till internetpublicering

LJ

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

Jag föreslår att Region Gotland beviljar alla nyfödda, skrivna på Gotland, en s.k. Babylåda.

Region Gotland har en vision där vi ska vara 65.000 invånare år 2025. För att nå dit kan vi inte förlita
oss på enbart nyinflyttade, det behöver också födas fler barn.
De ekonomiska villkoren för att klara kostnaderna för ett barn skiljer sig starkt åt, glappet mellan
goda resp. sämre förutsättningar ökar, vilket spär på en ojämlikhet redan från födseln.
För att uppmuntra till fler barn och samtidigt försöka minska glappet föreslår jag därför en s.k.
Babylåda.

Den s.k. Babylådan, i form av en större kartong, skulle t.ex. kunna innehålla:
•

Blöjor för nyfödda, både vanliga och tygblöjor

•

Lite kläder; några bodies, tröjor, byxor, stumpor i mindre storlekar

•
•

N ågra tvättl a p pä r i f rotte
Underst i kartongen en madrass med täcke, vilket möjliggör att bebisen kan sova i den, den
första tiden.
Jag tänker att strävan ska vara att allt i lådan är Gotlandstillverkat, av företagare som är
skrivna, och skattar på, ön.
Min förhoppning är att innehållet i lådan ska bidra till att föräldrars olika ekonomiska
möjligheter inte ska bli så tydliga. Lådan skulle på så sätt, om än bara för en kortare tid, bidra
till ett mer jämlikt samhälle.
Det föds ca. 550 barn per år på ön.
Högt räknat skulle kostnaden för innehållet i lådan vara 1.200 kronor.
Den totala kostnaden för Region skulle därför bli runt 660.000 kronor.
Jag tror att den uppmärksamhet och goodwill som insatsen skulle ge lätt skulle kunna
beräknas till det mångdubbla.

MEDBORGARFÖRSLAG
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Förslaget
6NULYKlUNRUWIDWWDWYDGGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHVNDOOEHVOXWDRP7H[WDW\GOLJW

Jag
     såväl som mina kamrater anser att bussarna
inom
      stan kostar aldeles för mycket.
p.s
layout fungerar knapt på datorer, fixa det
    Denna



Motivering
6NULYKlUYDUI|UGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHE|UIDWWDGHWEHVOXWVRPGXRYDQI|UHVODJLW5lFNHULQWH
XWU\PPHWIRUWVlWWHUGXSnHWWHOOHUIOHUDIULVWnHQGHDUNVRPIRJDVWLOOGHWWD7H[WDW\GOLJW

Föritiden
brukade jag åka buss till skolan när jag på

något
      sätt inte kunde cykla. Jag bor en liten bit
utanför
staden och att gå till skolan är inget alternativ

då
tar aldeles för lång tid. Nuförtiden kostar dock
    det

bussen
inom stan aldeles för mycket. Jag säväl som

många
av mina kamrater har inte råd att ta bussen


längre.
(forts nästa sida)
Information om behandling av personuppgifter
)|UDWWNXQQDIXOOJ|UDXSSJLIWHQDWWKDQGOlJJDGLWWPHGERUJDUI|UVODJNRPPHUGLQD
SHUVRQXSSJLIWHUDWWODJUDVRFKUHJLVWUHUDVLGLDULXPLQRP5HJLRQ*RWODQG2PGX
VDPW\FNHUKlUWLOONDQGLWWQDPQNRPPDDWWSXEOLFHUDVSnLQWHUQHWLSURWRNROONDOOHOVHU
RFKKDQGOLQJDUVRPEHKDQGODUGHWWDPHGERUJDUI|UVODJ
-DJVDPW\FNHUWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ
-DJVDPW\FNHUinteWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ




Förslagsställare m.m.
'XNDQLQWHYDUDDQRQ\PXWDQGHWPnVWHJnDWWXWUHGDRPGXlUIRONERNI|UGSn*RWODQG
2IXOOVWlQGLJDXSSJLIWHUNDQOHGDWLOODWWGLWWI|UVODJLQWHNDQEHKDQGODVVRPHWWPHGERUJDUI|UVODJ
'DWXP
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Jarl
    Stephansson
$GUHVV
VIkingagatan
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jarl.stephansson@gmail.com
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Forts från föregående sida

Detta resulterar till att många behöver åka bill till stan. Detta är ingen
hållbar lösning och jag tycker att ni på komunen borde uppmuntra
hållbar transport.

Region
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REGION GOTLAND

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

Adress

Namnteckning

»W

pos d

° "" a/

E-postadress
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2018-02-26

Handlingar till

Ärende 18

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

Innehåll
•

Lars Håkansson medborgarförslag om underhåll av Skogsholmsvägen i Visby.
RS 2015/352
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 310
• Medborgarförslag (inkom 2015-05-22)

•

Johan Ahlströms medborgarförslag om återvinning i Visby innerstad. RS 2015/641
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 312
• Medborgarförslag (inkom 2015-10-16)

•

Lou Boethius medborgarförslag om utökad parkeringstid till 24-timmar.
RS 2015/642
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 27
• Medborgarförslag (inkom 2015-10-16

•

Stig Ylipääs medborgarförslag om ställplatser för husbilar m.m.. RS 2016/33
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 28
• Medborgarförslag (inkom 2016-01-19

•

Elida Lundgrens medborgarförslag om FTI:s återvinningsstationer. RS 2016/597
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 311
• Medborgarförslag (inkom 2016-09-13)

•

Sara Lidqvists medborgarförslag om avgift för offentliga toaletter i Hemse.
RS 2016/646
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 34
• Medborgarförslag (inkom 2016-10-04

•

Ingemar Weberuds medborgarförslag om gångväg längs väg 147 vid Sjuströmmar i
Slite. RS 2017/176
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 30
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-20)

•

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om uppställningsplats för husbil eller
husvagn. RS 2017/361
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 29
• Medborgarförslag (inkom 2017-04-12)

•

Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe mitt på Skarphällsgatan.
RS 2017/412
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 313
• Medborgarförslag (inkom 2017-04-28)

•

Louise Stuxgrens medborgarförslag om lekplats för barn i område på Visby Öster.
RS 2017/531
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 26
• Medborgarförslag (inkom 2017-06-05)

•

Ulla Göthbergs medborgarförslag om övergångsställe korsningen BrovägHerkulesvägen i Visby. RS 2017/559
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 31
• Medborgarförslag (inkom 2017-06-15)

•

Sune Gomanders medborgarförslag om avsaltningsanläggning i Visby. RS 2017/562
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 309
• Medborgarförslag (inkom 2017-06-16)

•

Bernt Herlitzs medborgarförslag om att sänka hyrorna under Almedalsveckan.
RS 2017/719
• Tekniska nämnden 2017-12-14, § 314
• Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

•

Bernt Herlitzs medborgarförslag om fler pontoner i Visby hamn under
Almedalsveckan. RS 2017/721
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 25
• Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

•

Bernt Herlitzs medborgarförslag om utskrift av kvitton från parkeringsautomater.
RS 2017/722
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 32
• Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

•

Irene Magnussons medborgarförslag om papperskorgar i naturreservatet på Södra
Hällarna i Visby. RS 2017/828
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 24
• Medborgarförslag (inkom 2017-09-15)

•

Dag Hoffmans medborgarförslag om offentlig toalett i Burgsvik. RS 2017/1014
• Tekniska nämnden 2018-01-31, § 33
• Medborgarförslag (inkom 2017-11-08)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 310

Medborgarförslag. Underhåll av
Skogsholmsvägen i Visby.

TN 2015/1699
TN AU § 240

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren påpekar brist på underhåll
på Skogholmsvägen. Förslagsställaren önskar tydliggörande i ansvarsfrågan.
Bedömning

Skogholmsvägen är en enskild väg utan statsbidrag. Det är således inte Region
Gotland som har driftansvaret för vägen. Fastighetsägare kan ansöka om en
lantmäteriförrättning för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Den bildade
samfälligheten kan sedan ansöka om statsbidrag hos Trafikverket.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-05-19
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

?ntt -os- 2 2
REGION GOTLAND

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

Ang. Skogsholmsvägen i Visby. Har kontaktat
Regionen ang underhåll på vägen som påstår att
detta är enskild väg och boende skall underhålla
vägen.Boende känner inte till detta.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Vägen är i mycket dåligt skick. Stora djupa hål som
kan orsaka stor skada. Vägen är 1.1 km och då skall
om jag är rätt informerad vägen skötas av regionen.
Önskar att det blir klargjort vem som "äger
problemet" så att åtgärder kan vidtaaas.2015-05-19

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
l ]

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

Namnteckning

2015-05-19
Namnfbrtydligandc

v

^

r>\.
^

""^

~""""-»4

Lars Håkansson
Adress

HejdebyLillaRåby315

Postadress

62 176 Visby
Iarshakansson2008@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 312

Medborgarförslag. Återvinning innanför murarna
eller precis utanför.

TN 2015/2865
TN AU § 242

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Johan Alström föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas möjligheter för
återvinning av förpackningar och tidningar innanför murarna i Visby eller precis
utanför.
Teknikförvaltningen delar uppfattningen att det skulle behövas fler
återvinningsstationer i Visby för att öka tillgängligheten till insamlingen av
förpackningar och tidningar. Teknikförvaltningen bedömer att det inte är
genomförbart att lokalisera en återvinningsstation i Visby innerstad med tanke på
utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för tömningsfordon och
risk för bullerstörningar. Region Gotland bör i stället prioritera att anvisa en lämplig
plats för en återvinningsstation på Östercentrum eller i närheten.
Bedömning

Regionen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen har återkommande samråd
och är eniga om att det skulle behövas återvinningstationer på fler platser i Visby.
Östercentrum har gemensamt pekats ut som ett prioriterat område med behov av en
återvinningsstation.
Att hitta en lämplig och tillgänglig plats i Visby innerstad bedöms inte som rimligt
utifrån förutsättningarna. En lokalisering bedöms inte vara genomförbar bland annat
med tanke på utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för
tömningsfordon och risk för bullerstörningar.
Region Gotland bör därför prioritera att anvisa en lämplig plats för en
återvinningsstation centralt i Visby men utanför Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-10-16.
Tjänsteskrivelse 2017-11-09.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
RS registrator, förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -10- 1 G
REGION GOTLAND

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

Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis
utanför.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Bor själv innanför murarna och försöker att använda
bil så lite som möjligt. Kan dock bara källsortera glas
(Atterdags), övriga material måste köras
återvinningen som för övrigt har lite kassa tider om
en jobbar kontorstider.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JX]
d"]

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

NamntertfninpX

2015-10-16

M

/
./\

/l

_____

-~

—--^*

Namnfbrtydligblide

Johan Alström
Skeppargatan 16

Adress

Postadress

621 57 Visby
E-postadress

dbjohan@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 27

Medborgarförslag. Ändra parkeringstid från 24
timmar.

TN 2015/2866
TN AU § 22

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra tiden för parkering från 24 h till 48 h eller 72 h.
Bedömning

Teknikförvaltningen följer de regler som står i Trafiklagstiftningen, där står 24 h.
Fordon som inte nyttjas kontinuerligt ska inte parkera på allmän parkering utan ska
parkera på kvartersmark. Bilar som står längre tid bidrar till att det blir svårare för
gaturenhållningen att utföra sina uppdrag så som att snöröja, gatusopa etc.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20151016
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 28

Medborgarförslag. Ställplats husbilar, husvagnar

TN 2016/703
TN AU § 23

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ordna ställplatser för husbilar på olika platser i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar med att införa stadsnära husbilscamping vid
Kajserparkeringen, Polhemslunden och i hamnen i Visby. Planen är att detta skall
vara klart till säsongen 2018.
Husvagnar hänvisas till campingplatser och får inte ställas på husbilsplatser.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20160119
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 311

Medborgarförslag ”. Att i samarbete med FTI
installera fullt utrustade återvinningsstationer
för plast, papper m m innanför och strax utanför
Visby ringmur”

TN 2016/2725
TN AU § 241

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Elida Lundgren föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland i samarbete med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ska installera återvinningsstationer
innanför och strax utanför Visby ringmur.
Teknikförvaltningen delar uppfattningen att det skulle behövas fler
återvinningsstationer i Visby för att öka tillgängligheten till insamlingen av
förpackningar och tidningar. Teknikförvaltningen bedömer att det inte är
genomförbart att lokalisera en återvinningsstation i Visby innerstad med tanke på
utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för tömningsfordon och
risk för bullerstörningar. Region Gotland bör i stället prioritera att anvisa en lämplig
plats för en återvinningsstation på Östercentrum eller i närheten.
Bedömning

Regionen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen har återkommande samråd
och är eniga om att det skulle behövas återvinningstationer på fler platser i Visby.
Östercentrum har gemensamt pekats ut som ett prioriterat område med behov av en
återvinningsstation.
Att hitta en lämplig och tillgänglig plats i Visby innerstad bedöms inte som rimligt
utifrån förutsättningarna. En lokalisering bedöms inte vara genomförbar bland annat
med tanke på utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för
tömningsfordon och risk för bullerstörningar.
Region Gotland bör därför prioritera att anvisa en lämplig plats för en
återvinningsstation centralt i Visby men utanför Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Elida Lundgrens medborgarförslag om att installera återvinningsstationer.
Ärendenummer RS 2016/597. Ankomstdatum 2016-09-13.
Tjänsteskrivelse 2017-11-09 Medborgarförslag. Att i samarbete med FTI installera
återvinningsstationer innanför och strax utanför Visby ringmur
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

«".-"'

,

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -09- 1 3
REGION GOTLAND

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

Att i samarbete med FTI installera fullt utrustade
återvinningsstationer för plast, papper, tidningar,
glas och metall innanför och strax utanför Visby
Ringmur.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det saknas fullt utrustade återvinningsstationer i
Visby innerstad. Närmsta station ligger minst tre
kilometer bort och det är ett orimligt avstånd om man
inte äger bil, dessutom är det inte tillåtet att slänga
dessa material i kärlen för brännbart, platser för
stationer som jag vill föreslå är: Ica Atterdags.
Östercentrums parkeringar, Visby busstation, ...
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

l*]
O

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

Datum

///?--/£

Namnteckning

jr

/•/

/

Namnförtydligancie

/

"

Elida Lundgren
Adress

Bredgatan 2b
Postadress

621 57 Visby
elida.lundgren@gmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

och inre hamnen vid Campus Gotland. Jag tror att ni är medvetna om att det finns ett behov och det
är er uppgift i samarbete med FTI att ordna återvinningsanläggningar vilka vi som bor här kan
nyttja på ett effektivt sätt. På Region Gotlands hemsida står det:
-

—

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll Den största delen går att
återvinna och på Gotland är vi mycket bra på att källsortera avfallet för
materialåtervinning.
och
Idag samlas det in nästan lika mycket tidningar och förpackningar som övriga
hushållssopor i kärl och säckar. Insamlade tidningar och förpackningar materialåtervinns
vilket sparar på både energi och råvaror.

http://www.gotland.se/32930
Dessa påståenden har få liknelser med situationen i Visby, Gotlands största tätort med ca 25 000
året-runt-boende. Här finns tre kompletta återvinningsstationer samt en återvinningscentral och alla
ligger ca tre kilometer från Almedalen (och tre av dessa stationer/centraler ligger precis bredvid
varann i utkanten av Visby). I Sigtuna Kommun ligger Märsta som är en tätort med ca 24 000
invånare, där finns sju kompletta återvinningsstationer som är väl utplacerade samt en
återvinningscentral.
Jag ser det som en självklarhet att när man bor i stadskärnan i Visby kunna promenera ett rimligt
avstånd och sortera sina olika förpackningar för att bidra till det gemensamma miljöarbetet i
samhället och uppmuntra miljöriktiga konsumtionsvanor. Det krävs av oss att vi ska sopsortera och
återvinna, samtidigt som fuktionen tor att detta ska vara möjligt saknas i Visby innerstad. Valet att
enbart placera den här typen av viktiga funktioner i utkanten av staden gör också att fler väljer att ta
bilen.
Jag hoppas på att så snart som möjligt få ett par återvinningsstationer innanför eller strax utanför
murarna, det skulle heller inte skada att anlägga några fler runt om i Visby.
Med vänliga hälsningar,
Elida Lundgren

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 34

Medborgarförslag. Låt de båda offentliga
toaletterna vid torget i Hemse vara
avgiftsbelagda

TN 2016/2611
TN AU § 29

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att de offentliga
toaletterna vid torget i Hemse ska vara avgiftsbelagda.
Idag finns två toaletter i anslutning till torget/Konsum i Hemse. Den ena, som är en
vanlig toalett, är avgiftsbelagd. Den andra, en urinoar, har ingen avgift. Det är skevt
att kvinnor och barn ska behöva betala för att gå på toa men män kan göra det gratis.
Att låta urinoar och toalett vara avgiftsbelagda minskar sannolikt risken för
skadegörelse.
Bedömning

Teknikförvaltningen har sedan våren 2017 tagit bort avgift på toaletten vilket innebär
att båda toaletterna är avgiftsfria. Motiveringen till detta beslut var
kontanthanteringen. Toaletterna är öppna under dagtid året runt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-10-04.
Tjänsteskrivelse 2017-12-20.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -10- O 4
REGION GOTLAND

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

Låt båda de offentliga toaletterna vid torget i Hemse
vara avgiftsbelagda.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Idag finns två toaletter i anslutning till torget/Konsum
i Hemse. Den ena, som är en vanlig toalett, är
avgiftsbelagd. Den andra, en urinoar, har ingen
avgift. Det är skevt att kvinnor och barn ska behöva
betala för att gå på töa men män kan göra det gratis.
Att låta urinoar och toalett vara avgiftsbelagda
minskar sannolikt risken för skadegörelse.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
[""l

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

^h<A
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 30

Medborgarförslag. Gångväg parallellt med väg
147 från broarna vid Sjuströmmar till
affärstorget vid brevlådorna

TN 2017/625
TN AU § 25

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår att Region Gotland skall
göra en gångväg från Sjuströmmar till affärstorget.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan inte fatta beslut på vägar som inte är Region Gotland.
Tidigare medborgarförslag i samma fråga har delgetts Trafikverket som är väghållare
för väg 147. Vägen som avses tillhör Trafikverket. När hastighetsbegränsning inte
efterlevs är det en polisiär fråga.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170220
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Bo Ekelund (M) reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
trafikverket@trafikverket.se

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

ÖVERLÄMNANDE

KD
Dnr
258-3277-2016

Datum
2017-01-02

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Anr

Britt Silfvergren
Enheten för samordning och stöd
010-2239292

Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 Visby

2017 -ÖV O 5
REGION GOTLAND

Överlämnande av medborgarförslag från privatperson
Länsstyrelsen har i dag fått in en skrivelse från Ingemar Weberud i Slite.
Skrivelsen innehåller ett medborgarförslag varför en kopia av skrivelsen sänds till
er. Länsstyrelsen har meddelat Ingemar Weberud att en kopia är sänd till er.
Länsstyrelsen har också sänt över den blankett för medborgarförslag som ni har på
er hemsida till Ingemar Weberud. Eventuellt kommer Ingemar Weberud att
komplettera sitt förslag på blanketten.
Med vänlig hälsning
/Britt Silfvergren
l/'
Bilagor:

Kopia av skrivelse från Ingemar Weberud som innehåller ett medborgarförslag.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 29

Medborgarförslag. Uppställningsplats för husbil
och/eller husvagn

TN 2017/1290
TN AU § 24

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ordna ställplatser för husbilar på olika platser i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar med att införa stadsnära husbilscamping vid
Kajserparkeringen, Polhemslunden och i hamnen i Visby. Planen är att detta skall
vara klart till säsongen 2018.
Husvagnar hänvisas till campingplatser och får inte ställas på husbilsplatser.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170412
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -04- 1 2
REGION GOTLAND

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

Uppställningsplats för husbil och/eller husvagn

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att iit^filrslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
^ '
=—=—. ^-,1
Namntecknii
Datum

2017-04-07

""">
rt~^3
Namnförtydl sande

^O
Leif->\ke Svensson
Mattisevägen 4

/^X

Adress

Postadress

62462 Fårösund
E-postadress

V65(ä}runq.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag till uppställningsplats för husvagnar/husbilar.
En del av parkeringen vid Coop tycker jag är ett bra exempel - t.ex. mellan 18:00-09:00, för
hur många andra parkerar här under den tiden? För att förenkla systemet borde man införa
någon form av "Uppställning husbil"-biljett/bevis, för typ 100:-. Hur man skall administrera det
har jag inget bra förslag på just nu, men skulle det gå att köpa en sån biljett i P-automaten?
Jag är helt övertygad om att detta går att fixa och jag tror faktiskt att det kan bli en riktig hit!
Mitt 2:a alternativ är parkeringen bredvid MAX.
Mitt 3:e förslag är den gräsyta som finns bakom Tingsrätten.
Mitt 4:e förslag är inne på f.d. A7-området - där borde det finnas gott om plats.

Mvh
Leif-Åke Svensson

Fårösund

Hej!
Jag såg på helagotland .se att man där skrivit COOP Forum, vilket jag aldrig
avsett. Det jag menar är givetvis Coop Öster, dvs. den stora parkeringen vid
Öster.
Vänligen
L-Å Svensson
-----Ursprungligt meddelande----From: registrator-rs@gotland.se
Sent: Wednesday, April 12, 2017 10:50 AM
To: V65@rung.se
Subject: Bekräftelse om mottaget medborgarförslag
Hej!
Vi har tagit emot ditt Medborgaförslag. Uppställningsplats för husbil
och/eller husvagn. Ärendet tas upp på fullmäktigesammanträdet den 15 maj
Regionfullmäktige beslutar då om ärendet ska gå vidare (delegeras) till
någon nämnd för beslut eller om det ska beredas av regionstyrelsen inför
beslut i regionfullmäktige.
Då ditt medborgarförslag är färdigbehandlat och beslut är fattat kommer du
att få ett meddelande om det.
Med vänlig hälsning
Camilla Enekvist
Region Gotlands gemensamma registratur

file:///G|/.../2.%20B%20Kallelse/2017/170515/M-förslag,%20nya/Komplettering%20M-förslag%20170418%20Leif-Åke%20Svensson.txt[2017-04-18 09:29:13]

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 313

Medborgarförslag. Skapa ett övergångsställe
mitt på Skarphällsgatan

TN 2017/1291
TN AU § 243

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om det kan sättas en
refug på platsen.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
övergångsställe anläggs på Skarphällsgatan. Gatan är hårt trafikerad dagtid vilket gör
det svårt för gående och cyklister att ta sig över.
Bedömning

Det finns i dagsläget ingen naturlig placering av ett övergångsställe på
Skarphällsgatan. Antalet fotgängare i förhållande till bilister är få vilket skulle göra ett
övergångsställe farligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. Teknikförvaltningen är
medveten om trafiksituationen på Skarphällsgatan och arbetar med att förbättra den.
I detaljplanen för Skarphällsområdet finns ett beslut om en trafiksäker överfart för
cykel- och gångtrafik med hastighetsdämpande åtgärder.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2017-04-28
Tjänsteskrivelse: 2017-11-10
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Gunnel Lindby (C) påpekar att det finns en gång-och cykel bana som mynnar ut i
Skarphällsgatan och yrkar på förvaltningen får i uppdrag att utreda om det kan sättas
en refug på platsen.
Patric Ramberg svarade att dialog med olika intressenter på Skarphäll har pågått
under flera år.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017-04-28
REGION GOTLAND

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

Kan man inte skapa ett övergångsställe mitt på
Skarphallsgatan tills man uträtt hur man ska ordna
trafiken. Som det nu är så finns det i varje ända av
gatan men inget mitt pä trots cykel och gängbana.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

uet ar sa nära trariK mitt pä aag en ocn ingen visar
någon större hänsyn att släppa över en när det inte
finns ett övergångsställe

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x"l
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det
Ofullständiga uppgifter kan led;

gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
; inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Datum

2017-04-26
fjjrfrin forrydlj

örje Ytefgren
Tjelvargränd 10

Adress

Postadress

62142 Visby
sanda@telia.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 26

Medborgarförslag. Att uppföra en
utomhuslekplats för äldre barn i området Visby
Öster

TN 2017/2326
TN AU § 21

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga en aktivitetspark i östra Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen planerar för att anlägga en aktivitetspark i A7 området med en
förhoppning om att projektet kan påbörjas under 2018. Placeringen är vald utifrån att
det blir en central placering i Visby och detaljplanen säger att området ska användas
till aktiviteter. Ytan är redan påbörjad som ett aktivitetsområde med multiarena,
fotbollsplan, lekplats och boulebana. Det är också ett område som omgärdas av
skolor och det finns flertalet skolor i närområdet med stor spridning på ålder från
förskolenivå till och med gymnasium.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170605
Tjänsteskrivelse 20171121
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- O 5
REGION GOTLAND

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

Att uppföra en utomhus lekplats för äldre barn i
området Visby Öster. Förslagsvis utveckla den
lekplats som finns brevid tielvarskolan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
inymmei ronsaner
fortsätter au
du på
pä ett
en eller
ener flera
nera fristående
insiaenae ark
arK som fogas
rogas till
mi detta.
aena. Texta
i exia lyangi.
tydligt.

Barn och unga behöver inspreras till rörelse i sin
worHo/"! IMon/^o lAlsrtloto^r l/rinn r^mroHöt WioKw r\o
vardag. Många lekplatser kring området Visby öster
är framtagna för mindre barn. För ålder skolbarn från
sex år behövs en inspierande lekplats med
klättervägg. ramp för att åka sparkcykel och
skatebord och andra klätterställningar.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det miste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till/att ditt förslag inte kar/behand^las som ett medborgarförslag.
Datum .

(TCjöö?.

Namnteckning

^M AX

Namnförtydligande

\
/

/

U .
^

^~^

Louise Stuxqren
Adress
Vallérsqatan 9
Postadress

62143Visbv
louise.stuxqren@qmail.com

E- postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 31

Medborgarförslag. Markera övergångställe på
Broväg där Herkulesvägen ansluter

TN 2017/2329
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår att Region Gotland ska
göra övergångsställe vid Herkulesvägen/Broväg.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör inga övergångsställen i områden där hastigheten är 30
km/h. På gatan som avses finns ingen frekvent plats där människor går över gatan.
Med frekvent menar vi att människorna går över gatan under stor del av dygnet och
på viss plats. De som passerar Broväg i höjd med Herkulesvägen har oftast olika
målpunkter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170615
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- 1 5
REGION GOTLAND

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

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

fx]
l l

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

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 309

Medborgarförslag. Bygga en
avsaltningsanläggning i Visby

TN 2017/2333
TN AU § 239

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygga en
avsaltningsanläggning i Visby. Vidare föreslår förslagsställaren att grundvattnet säljs
på flaska.
Bedömning

Region Gotland utreder flera olika alternativa lösningar på vattenfrågan på Gotland.
Avsaltningsanläggningar finns med bland dessa alternativ som undersöks. Regionen
arbetar efter att ta fram hållbar och ekonomisk lösning i vattenfrågan.
Angående försäljning av vatten på flaska till fastlandet kan/ska Regionen inte driva
utan denna fråga ligger på privata aktör att utveckla.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Inkommet medborgarförslag
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- 1 6
REGION GOTLAND

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

i\/i S b V

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

!~~1
fx]

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

Namnteckning
Namnfortydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 314

Medborgarförslag Politiker/Almedalsveckan:
sänk hyrorna till skälig kostnad för att inte
straffa ut sig

TN 2017/3185
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att hyror under
Almedalsveckan skall sänkas.
Tekniska nämnden ansvarar bara för taxan för markupplåtelse av offentlig plats och
kan inte ansvara för kostnader som näringsliv och privata aktörer beslutar om.
Bedömning

2016 omarbetades taxan för att underlätta för delarrangörer till Almedalsveckan som
sökt upplåtelse av offentlig plats för att kunna styra sina kostnader. Taxa för
upplåtelse av offentlig plats finns här http://www.gotland.se/48926.
Beslutsunderlag

Skriftligt medborgarförslag 2017-08-10
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1 O
REGION GOTLAND

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

ATT

T7U.

SAMC
UT

A* VA
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

DÉA/A/A

A77

Al/

A)

S ÖM
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]

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

——

NamnfSrtydligande
Adress

C2_

Postadress
E-postadress

fi

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 25

Medborgarförslag Extra pontoner i Hamnplan 5
under sommaren v 27-31, då det är tryck med
båtar som vill få plats.

TN 2017/3186
TN AU § 20

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utöka antalet gästbåtplatser under v 27 -31 med hjälp extra flytbryggor i inre
hamnen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att förtäta utrymmet i
hamnbassängen av hänsyn till den yrkestrafik och övrig fartygstrafik som
förekommer. Även fritidsbåtstrafiken behöver manöverutrymme vid ankomst eller
avgång från gästhamnen och det är under denna period trångt i hamnbassängen.
Hamnbassängen erbjuder även ett dåligt vindskydd för flytbryggor utanför själva
gästhamnsbassängen som är skyddad av piren.
Antalet gästbåtplatser kommer belysas vidare under arbetet med utveckling av inre
hamnen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170810
Tjänsteskrivelse 201712
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1O
REGION GOTLAND

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

V-X7-

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

C.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbok förd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

Namnteckning

ÖC
Namnförtydligande

Adress

(SL

Postadress

E-postadress

hl <a
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 32

Medborgarförslag att P-automaterna inte skriver
ut två kvittolappar, en i papper och en i plast

TN 2017/3187
TN AU § 27

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra att parkeringsautomaterna endast skriver ut ett kvitto.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan inte påverka huruvida våra medborgare väljer att få ett
kvitto utskrivet på sin transaktion. Möjligheten att få ett kvitto utskrivet är ett krav
som finns hos alla som nyttjar betalkort terminaler.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170810
Tjänsteskrivelse 20171204
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- t Q
.REGIONGOTLAND

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

U7

TI/A
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande
Adress
Postadress

fö
K-postadress

WnJ

^ok<

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 24

Medborgarförslag. Papperskorgar vid sofforna på
södra Hällarna

TN 2017/3189
TN AU § 19

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ställa ut flera papperskorgar på Södra hällarna.
Bedömning

Inom naturreservat får man inte framföra motorfordon och Region Gotland följer
naturvårdsverkets regler och kör inte i området. I naturreservat tas hänsyn till natur
och djurliv och varje person förväntas slänga sitt skräp utanför området i
papperskorgar eller ta med det hem och slänga det hemma. Det finns papperskorgar
vid varje ingång till området där man lätt kan komma till och tömma
papperskorgarna.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170915
Tjänsteskrivelse 20171121
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

i

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017 -09- 1 5
REGION GOTLAND

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

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 33

Medborgarförslag - Offentlig toalett i Burgsvik

TN 2017/3638
TN AU § 28

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det ordnas med
en offentlig toalett i Burgsvik, med motivering att det är stort behov av en offentlig
toalett speciellt sommartid.
Bedömning

Det finns redan idag en offentlig toalett i Burgsvik på Hoburgsvägen 22. Toaletten är
öppen sommartid (Juni-augusti).
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171108
Tjänsteskrivelse 20171220
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Af,,

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11- 08
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Handlingar till
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Interpellationer
Innehåll
• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om äldreboendet Pjäsen. RS 2017/1058
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om fler och enhetligare torgplatser. RS 2017/1156

• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om höjning av försörjningsstödet. RS 2017/1154
• Regionrådet Filip Reinhag (S) svar på Robin Storms (M) interpellation om tider i
Visby ishall. RS 2017/1155
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) svar på Peter Wennblads (M)
interpellation om snedvriden konkurrens från Wisby Strand. RS 2017/1157

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lena Celions (M)
interpellation om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite. RS 2017/ 1158

Visby 2017-11-20

Interpellation:
Till:

Pjäsen om Pjäsen är ett misslyckande
Socialnämndens ordförande Håkan Ericson

Under många år drevs äldreboendet Pjäsen av Attendo Care med gott resultat. Däremot
gjordes ingen ny upphandling när kontraktet löpte ut 2012, och verksamheten övergick i
kommunal regi.
2012 drevs Pjäsen cirka 8,5 miljoner kronor billigare än motsvarande boende i kommunal
regi. Det fanns vid tillfället sjuksköterska dygnet runt och rehab måndag till fredag. Så ser det
inte ut idag och i en nyligen genomförd undersökning, av Socialstyrelsen, har Pjäsen fått
lägst kvalitet av alla särskilda boenden på Gotland.
Beslutet, som fattades i Regionstyrelsen, föregicks av ett beslutsunderlag som omfattade
några få rader. Detta Trots att Regionstyrelsen uttryckligen sagt ”att beslutsunderlag alltid
ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamheten”. Det kan tolkas
som att just de ekonomiska analyserna och konsekvenserna inte riktigt belysts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande Håkan Ericson:
Hur ska det rödgröna styret vända utvecklingen på äldreboendet Pjäsen, särskilt vad gäller
bristande kvalitet och dålig ekonomi?

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:

Fler torghandelsplatser?

Till:

Meit Fohlin

Den 29 april brakar det igång, det där som ska ge oss så många fler besökare på sikt. Med myrsteg tar
vi oss mot framtiden. Kryssningskajen är en av de saker som vi tror kommer att öka besökssiffrorna.
Men vi gör ju inte allt för besökarna, vi måste tänka på oss själva också.
Vi har misslyckats kapitalt med tidigare ”samordning” av torghandeln där regionen skulle ansvara för
torgstånd, ner- och uppmontering. Syftet var enhetlighet och en
världsarvsvärdig bild. Men torgstånden var för små, priserna för dyra och vi backade hela vägen till
vad?
Idag består torghandeln av en rad torgstånd med olika utseende och skick. Det är lite
spretigt och olika. Region Gotland lyckas inte med det Medeltidsveckan lyckas med –
enhetlighet.
Vidare så säljs en blandning av produkter vissa gotländska andra inte. Men det är ont om grönsaker
och frukt, eller för den delen livsmedel. Något som vi ju på ön ofta nämner som ett av våra starka kort.
Vad skulle krävas för att Visby skulle få sitt eget ”Hötorget”? En marknadsplats för frukt, grönt och
gotlandsproducerat. Ett skyltfönster för Matlandet Gotland.
Därför undrar jag;
Vad kan vi göra för att få torghandlarna att vilja vara med på en ”designidé” om enhetligare
torgstånd?
Vad kan vi göra för att få fler marknadsplatser - t ex ett grönsakstorg på Södertorg?

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Angående försörjningsstödet
Socialnämndens ordförande, Håkan Ericson

Den 30 november i år beslutade regeringen att höja riksnormen för

försörjningsstödet, det som även kallas för socialbidrag. Enligt regeringen
kommer höjningen att innebära cirka 570 kronor mer i månaden för en
ensamstående förälder med två barn.

Kostnaden för detta löfte från regeringen ligger dock inte i statens budget,
utan i kommunernas. Enligt den rödgröna regeringens egna beräkningar

kommer höjningen kosta Sveriges kommuner nära en halv miljard kronor.
Det väcker frågor för Region Gotland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande
Håkan Ericson:

Hur mycket kommer regeringens höjning av försörjningsstödet kosta Region
Gotland?

Hur ska Region Gotland finansiera regeringens höjning av försörjningsstödet?
Hur arbetar Socialnämnden (SON) för att minska bidragsberoendet och få fler
människor att lämna försörjningsstödet, till förmån för sysselsättning och
jobb?

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Tider Visby ishall
Regionrådet Filip Reinhag

Visby ishall byggdes 1975 vilket också innebär att driftsäkerheten precis som i andra
gamla anläggningar är bristfällig. Slitaget på ishallen är stort då det är en mycket
välutnyttjad anläggning. Förutom att Visby Romas olika grupper ökar även Visby
konståkning sin verksamhet. Visby Roma har dessutom startat ett damlag som nu
behöver delas i två olika grupper. Hockeygymnasiet växer och har under de senaste
åren mer än fördubblats. Visby Roma driver även Hockey Academy, där utländska
ungdomar får möjlighet att studera och träna. Till detta kommer tider för allmänhetens
åkning.
Antalet utövare som är i behov av tider i ishallen ökar alltså dramatiskt.
Mina frågor är därför:
-Vad gör region Gotland för att lösa denna situation inför nästa säsong?
-Kommer man överväga från region Gotlands sida att flytta pass med allmänhetens
åkning från VI till Slite ishall eller Hemse Ishall nu när denna prekära situation är en
realitet?
-Varför fungerar det att ha delad is mellan "utan klubba och puck" respektive "med
klubba och puck" i Hemse ishall men i Visby ishall finns inte detta alternativ?
-Kan region Gotland tänka sig att förlänga issäsongen för att våra ungdomar ska kunna
konkurrera på mer rättvisa villkor?

Robin Storm (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Hur regionens stöd till Wisby Strand snedvrider konkurrensen.
Regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin

Det bedrivs en fantastisk verksamhet på Wisby Strand. Under de senaste fyra åren har
antalet bokningar blivit många fler, och omsättningen har ökat med över 60 procent.
Ökat har också vinsterna i och aktieutdelningen till ägaren av NT Management, det
privata bolag som bedriver verksamheten i kongresshallen. De senaste tre åren har
bolaget delat ut 13 miljoner kronor i vinstmedel.
Det är flera miljoner mer än vad NT Management betalat i hyra till region Gotland
under samma tid.
Den framgångsrika verksamheten i kongresshallen har delvis byggt på att region
Gotland ända sedan starten tagit ut en relativt låg omsättningsbaserad hyra. Regionen
har också täckt upp för de förluster som på grund av den låga hyran uppstått i
ägarbolaget Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. De senaste två åren handlar
det om förluster på nästan fem miljoner kronor.
Till framgångarna har också bidragit att en stor del av arbetet med att få kongresser
och större möten till Gotland har skett via Gotland Convention Bureau, en del av det
regionala bolaget Inspiration Gotland AB.
Det är bra och viktigt för Visby och Gotland att verksamheten i kongresshallen är
framgångsrik, och att de har frihet att bredda sin verksamhet till fler områden, som
restaurang, nattklubb och större privata fester.
Men ur ett konkurrensperspektiv är det problematiskt. Andra näringsidkare i Visby
bedriver inte verksamhet i lokaler med regionalt subventionerade hyror, och har inte ett
regionalt bolag som sköter stora delar av försäljningsarbetet.
Just nu pågår diskussioner mellan Wisby Strand Congress & Event Gotland AB och NT
Management om ett nytt hyresavtal från och med årsskiftet 2018/2019. I och med att
verksamheten i Inspiration Gotland går upp i regionstyrelseförvaltningen utreds också
framtiden för Gotland Convention Bureau.
Därför undrar jag:

1. Anser du det är rimligt att region Gotland även i det nya hyresavtalet för
kongresshallen tar ut en hyra som understiger de kostnader regionen har för
fastigheten?
2. Anser du att Gotland Convention Bureau ska fortsätta drivas i regionens regi, och
med regional finansiering?
3. Anser du att det är problematiskt att gotlänningarna via skattsedeln
subventionerar hyran och betalar en stor del av försäljningsarbetet för ett privat
bolag, samtidigt som bolaget delar ut många miljoner till sina ägare?

Peter Wennblad (M)

Slite 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Gång och cykelväg Sjuströmmar
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Den 22 april 2013 lämnades en motion i Regionfullmäktige om att regionen skulle verka
för att Trafikverket skulle projektera och bygga en gång- och cykelväg över
Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner. Den bifölls i mars 2014 av fullmäktige
och förslaget skulle tas upp vid samrådsmöte med Trafikverket.
Väg 147 är vid Sjuströmmar är smal, hårt belastad av tung trafik och farlig för cyklande
och gående. Det har nu gått 3,5 år sedan motionen bifölls av Regionfullmäktige men
inget verkar ha hänt i frågan, och det är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd.
Sedan 2014 har den beslutade gångvägen enligt byggplan efter stranden från
badstranden fram till Sjuströmmar i Slite byggts av regionen och Slite Strandby, men
inget har hänt beträffande den fortsatta sträckningen via Sjuströmmar till Mojner och
Gyleområdet.

Jag undrar därför:
Vad har hänt med frågan om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite?
Finns gång- och cykelvägen med i planeringen då nu Trafikverket avsatt 50 miljoner till
upprustning av vägnätet?

Lena Celion (M)

