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Remissvar - Länsstyrelsen Östergötlands föreskrifter om
fartbegränsning i Kattedalsfjärden i Valdemarsvik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till länsstyrelsen Östergötland
gällande föreskrifter om fartbegränsning Kattedalsfjärden i Valdemarsviks
kommun.

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommentarer
Kommunen ser positivt på åtgärder som främjar ekosystemet men
förespråkar samtidigt sett en restriktiv hållning vid permanenta
inskränkningar av äganderätten och det rörliga friluftslivet. Mer information
efterfrågas inför länsstyrelsens beslut om föreslagen fartbegränsning.

 Hur ser korrelationen ut mellan framförd hastighet och bottenpåverkan?
Hur kommer det sig att just fem knop föreslås, förekommer inte
grumling vid lägre hastigheter?

 Hur följs beslutet om hastighetsbegränsning upp? Görs någon
uppföljande kontroll av bottenfloran för att se om beslutet givit önskvärt
resultat?

 Utred ett alternativt scenario där en ränna/farled tillåts på de djupaste
delarna och in till befintliga bryggor, och sänkt hastighet alternativt
motorbåtsförbud i övriga delar av fjärden. Det bör även klargöras om
alternativa regleringar kan uppnå samma syfte; kanske införandet av
fiskefredningsområden kan minska incitamenten till onödig båttrafik i
fjärden?

 Inom vilket lagutrymme framkommer det att kommunen ska bära
kostanden för skyltning?

 Efterlevnaden av den föreslagna fartbegränsningen kommer behöva
kontrolleras av kustbevakning.
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 Är det ett ansvarsfullt hushållande av offentliga resurser att
efterlevnaden av sänkt hastighet på grund av miljöskäl ska likställs med
andra havsområden där hastigheten sänkts på grund av säkerhetsskäl?

 Om syftet med hastighetsbegränsningen är att värna fisken, är det då
inte möjligt att istället besluta om ett fiskeförbud på våren när abborre
och gädda leker?

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande tillägg till förslaget till yttrande.

 Inom vilket lagutrymme framkommer det att kommunen ska bära
kostanden för skyltning?

 Efterlevnaden av den föreslagna fartbegränsningen kommer behöva
kontrolleras av kustbevakning.

 Är det ett ansvarsfullt hushållande av offentliga resurser att
efterlevnaden av sänkt hastighet på grund av miljöskäl ska likställs med
andra havsområden där hastigheten sänkts på grund av säkerhetsskäl?

 Om syftet med hastighetsbegränsningen är att värna fisken, är det då
inte möjligt att istället besluta om ett fiskeförbud på våren när abborre
och gädda leker?

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i sin helhet och Per Hollertz (M)
tilläggsyrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt båda.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på
Länsstyrelsens förslag (med ärendenummer 258-8705-21) om
fartbegränsning i Kattedalsfjärden. Förslaget omfattar en
konsekvensutredning och ett utkast till nya sjötrafikföreskrifter. Länsstyrelsen
överväger att införa sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning om 5 knop i
området. Syftet med hastighetsbegränsningen är enligt länsstyrelsen att
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värna om den känsliga undervattensmiljön genom att minska risken för
skador orsakade av snabbkörande motordrivna fartyg.

Kattedalsfjärdens djupaste delar är cirka fem meter och en stor del är
grundare än tre meter, vilket gör fjärden känslig för uppgrumling. Området
har rikligt med undervattensvegetation, höga kärlväxter på mjukbotten, och är
föryngringsområde för fisk och andra vattenlevande djurarter. Den rika
vattenvegetationen bedöms vara anledningen till att området hyser ett rikt
bestånd av bland annat gädda och abborre vilket också lett till att fjärden är
ett populärt fiskeområde för motorbåtsburna sportfiskare. Området är även
viktig fågellokal med bland annat vigg och knipa.

Länsstyrelsen överväger att införa fartbegränsning om 5 knop i hela
Kattedalsfjärden för att minimera den uppgrumling som orsakas av
snabbkörande båtar på grunda bottnar. Grumling leder till minskat siktdjup
vilket begränsar växternas utbredning och i förlängningen försämrar villkoren
för den rika undervattensmiljön.

Ekonomiska konsekvenser

Av skrivelsen framgår att kommunen kommer bli ansvarig för uppsättning och
underhåll av skyltar för föreskriften. Skyltning (om uppskattningsvis 40 tkr) är
en utgift som kommunen inte budgeterat för i år utan föreslås kunna
verkställas under 2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skärgårdsutvecklaren 2023-02-24
Konsekvensutredning för sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i
Kattedalsfjärden
Utkast till Länsstyrelsen i Östergötlands läns föreskrifter om fartbegränsning i
Kattedalsfjärden i Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Skärgårdsutvecklaren
Akten
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Remissvar - Föreskrifter om ändring av läkemedelsverkets
föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet till Läkemedelsverket om
ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun är remisskommun och har analyserat föreslagen
ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Läkemedelsverket beskriver att det finns ett behov av att sjuksköterskor åter
får behörighet att rekvirera läkemedel och teknisk sprit för att hälso- och
sjukvården bäst ska kunna utnyttja sina personalresurser.
Över tid har bemyndigandet att föreskriva om sjuksköterskors rätt att
förordna läkemedel växlat mellan att ges till Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen.
Läkemedelsverket beskriver att erfarenheterna från när sjuksköterskor
tidigare hade en författningsreglerad rätt att rekvirera läkemedel inte visat att
den hanteringen medförde några risker för patientsäkerheten. Det är därför
en brist att sjuksköterskor inte har rätt att rekvirera teknisk sprit och
läkemedel för behandling av människa inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
som inte bedrivs på sjukhus.

Läkemedelsverket föreslår en ny paragraf i HSLF-FS 2021:75, 2 kap. 11 a §,
som anger att en sjuksköterska får rekvirera teknisk sprit och läkemedel för
behandling av människa till hälso- och sjukvårdsverksamhet under vissa
angivna förutsättningar.

För att möta behovet och på ett bättre sätt kunna utnyttja personalresurserna
inom hälso- och sjukvården ses vikten av att författningen ändras så att
sjuksköterskor åter får rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel för
behandling av människa. Detta avser rekvisition av läkemedel med vissa
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undantag och teknisk sprit för användning inom hälso- och sjukvård som inte
bedrivs på sjukhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd- och omsorg 2023-02-08
Läkemedelsverkets konsekvensanalys om ändring av Läkemedelsverkets
föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit samt föreslagen förskrift.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Läkesmedelsverket
Sektorchef Stöd- och omsorg
MAS
Akten
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