Regionfullmäktige
KALLELSE

25 februari 2019
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 25 februari kl. 13.00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval till regionfullmäktige

3.

Revisorernas information

4.

Instruktion för tillgänglighetsråd

5.

Riktlinjer för investeringsprocessen

6.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

7.

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

8.

Boendeförmedling för studenter

9.

Borgensförbindelse m.m. gällande Region Gotlands åtagande i
Kommuninvest

10.

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges
landsting/regioner

11.

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro vid kryssningskajen i Visby

12.

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten

13.

Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon

14.

Tilläggsanslag för anskaffning av spolfordon

15.

Detaljplan för fastigheten Rute Stora Valle 1:16; Antagande

16.

Förslag till taxa enligt plan och bygglagen, PBL

17.

Förslag på reducering av anläggningsavgiften i vatten- och avloppstaxan för
mindre hyreslägenheter

18.

Förslag till vatten- och avloppstaxa 2019

19.

Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken. Motion från Isabel Enström m.fl. (MP)

20.

Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon. Motion från Lisbeth
Bokelund m.fl. (MP)

21.

Laddplatser för elektriska fordon. Motion från Claes Nysell (L)

22.

Planläggning av mark i Burgsvik. Motion från Eric Martell (S)

23.

Patienthotell, patientlägenheter och anhöriglägenheter. Motion från Lena
Grund (L)

24.

Ungas sexuella hälsa. Motion från Eva Gahnström (C)

25.

Avsägelser i regionfullmäktige

26.

Avsägelser och fyllnadsval

27.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

28.

Medborgarförslag; nyinkomna

29.

Brittis Benzlers (V) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C)) om läget med den dubbla markanvisningen

30.

Information. Revisionsrapporter:
• Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal
• Granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och vägar
• Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar

31.

Eventuella frågor

32.

Eventuella nya motioner

33.

Eventuella nya 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 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 14 februari 2019
Inger Harlevi

Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-01-03
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Patrik Thored (M)
M
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Monica Westfält-Nilsson, M)
M
Margareta Persson, Hablingbo Nisse 938, 623 42 Havdhem

Anr
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2019 -01- 83

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

BESLUT
2018-12-27

REGION GOTLAND

Dnr: 201-4572-18
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2018 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Monica Westfält-Nilsson
Ny ersättare: Margareta Persson
Avgången ledamot: Patrik Thored
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Jesper Skalberg Karlsson
Anna Hrdlicka
Stefan Wramner
Monica Westfält-Nilsson *
Inger Harlevi
Roger Wärn
Håkan Onsjö
Charlotte Criwall
Philip Swärd
Ayman Aboulaich
Rolf Öström

1. Ingemar Lundqvist
2. Margareta Benneck
3. Berit Cedergren Onsjö
4. Lärs-Erik Benneck
5. Andreas Unger
6. Margareta Persson *

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inotjf^ia^agar efter^agen för detta beslut.

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige
Monica Westfält-Nilsson
Ny ersättare
Moderaterna

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 4

Instruktion för tillgänglighetsråd
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 362
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-30
• Förslag på instruktion för tillgänglighetsråd

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 362

Instruktioner för tillgänglighetsråd

RS 2018/72
AU § 374

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning antas.

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft 2018-01-01
upphävdes reglementet för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning (RF 2017-12-18, § 252).
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med tillgänglighetsrådet tagit fram
förslag till instruktioner som utgår från tidigare beslutat reglemente. Några delar har
förtydligats enlig nedan:
Nämnderna ska en gång per år eller minst vartannat år i samband med verksamhetsberättelsen, till tillgänglighetsrådet, överlämna en sammanfattning av verksamhetens
arbete utifrån antagna åtgärdsplaner
Tillgänglighetsrådet ska svara för uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
Utförligare beskrivning av rutiner vid val inför ny mandatperiod.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-30

15 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/72
30 oktober 2018

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för
personer med funktionsnedsättning
Förslag till beslut

•

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning antas.

Sammanfattning

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft 2018-01-01
upphävdes reglementet för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning (RF 2017-12-18, § 252).
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med tillgänglighetsrådet tagit fram
förslag till instruktioner som utgår från tidigare beslutat reglemente. Några delar har
förtydligats enlig nedan:
- Nämnderna ska en gång per år eller minst vartannat år i samband med
verksamhetsberättelsen, till tillgänglighetsrådet, överlämna en sammanfattning av
verksamhetens arbete utifrån antagna åtgärdsplaner
- Tillgänglighetsrådet ska svara för uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
- Utförligare beskrivning av rutiner vid val inför ny mandatperiod
Beslutsunderlag

RF 2017-12-18, § 252, Reglemente för regionstyrelsen m.m.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

INSTRUKTIONER FÖR REGION GOTLANDS TILLGÄNGLIGHETSRÅD
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Antaget av regionstyrelsen 2018-11-22
Syfte (Verksamhetsområde)

§1
Regionens samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning är
lagstadgad och ska ingå som en naturlig del i all planering inom Region Gotland.
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Regionen och
organisationerna.
Verksamhet

§2
Region Gotland ska informera rådet om Regionens övergripande planering och större
verksamhetsförändringar som berör organisationerna och därvid inhämta synpunkter från
rådet i så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.
Rådet kan aktivt informera om och ge förslag till lämplig anpassning av de delar av Regionens
verksamhetsutbud som berör funktionsnedsattas förhållanden i samhället. Rådet ska vara
remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär för personer med
funktionsnedsättning.
Nämnder och styrelser ska följa upp antagna åtgärdsplaner för att implementera FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning i den egna verksamheten. Detta sker bl.a.
genom att nämnder och styrelse, en gång per år eller minst vartannat år i samband med
verksamhetsberättelsen, till rådet överlämnar en sammanfattning av nämndernas arbete under
perioden enligt beslut i regionfullmäktige (RF 2013-12-16 §178). Rådet granskar nämndernas
och styrelsens arbete och kan med anledning av detta, vid behov, yttra sig till regionstyrelsen.
Dessutom ska rådet svara för uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning, sammansättning

§3
Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och består av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Regionstyrelsen utser ordförande och dess ersättare bland regionstyrelsens ledamöter.
1:e vice ordförande utses av rådet på förslag från representantgruppen.
De organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning på Gotland som tillhör
rikssammanslutning ska beredas representation i rådets representantgrupp. Varje organisation har
en röstberättigad i representantskapet som de själva utser. Representantgruppen utser 7 ledamöter
och 7 ersättare vilka ska vara folkbokförda på Gotland som tillsammans med Region Gotlands
representanter utgör tillgänglighetsrådet. 1:e vice ordförande är sammankallande för
representantgruppen.
Ledamöter är valda för en mandatperiod. Fyllnadsval kan ske. Representantskapet ska före 1
december det år regionfullmäktige väljs, lämna in uppgift till regionstyrelsen på sina ledamöter i
tillgänglighetsrådet samt kontaktuppgifter till organisationerna.
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Region Gotland
Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning

Samrådsgrupper

§4
I Region Gotland finns ett system med samrådsgrupper med representanter från organisationer
i vissa nämnder. Utformningen av samrådsgrupperna bestäms av respektive nämnd efter dialog
med berörda organisationer. Tillgänglighetsrådet har utarbetade instruktioner omkring
arbetssätt och rutiner.
Organisation och arbetsformer

§5
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Är ledamot förhindrad att delta i ett sammanträde får denne kalla in ersättare för tjänstgöring.
Ersättare har endast rätt att närvara vid sammanträde då denna tjänstgör. När ordförande för
tillgänglighetsrådet är förhindrad att närvara tjänstgör dess ersättare som ordförande.
Rådet sammanträder på dag som ordföranden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande, vice ordförande eller hälften av rådets ledamöter begär detta.
Ordföranden ska samråda med 1:e vice ordförande om upprättande av dagordningen inför
sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse tillställs rådets ledamöter och ersättare
senast två veckor före sammanträdesdatum. Kallelsen ska åtföljas av förteckning över de
ärenden som ska behandlas samt handlingar och övrigt beslutsunderlag som tillhör ärendena.
Ledamöter kan väcka nya frågor vid sammanträdet.
Representantgruppen sammanträder tre veckor före rådets möte. Återrapport från
representantgruppen är en stående punkt vid tillgänglighetsrådets möte.
En tjänsteperson från Region Gotland ska vara samordnare i tillgänglighetsrådet för personer
med funktionsnedsättningar.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, ledamöter i representantgruppen,
regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser samt inom Regionens verksamma organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning.
Från regionstyrelsen och övriga nämnder får rådet kalla förtroendevald eller särskilt sakkunnig
samt i övrigt infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Vid behov kan utskott, kommitté eller särskilt adjungerad utses.
Vid varje ny mandatperiod ska regionstyrelsen i samarbete med organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning svara för erforderlig utbildning för ledamöter och ersättare
i tillgänglighetsrådet. Detta gäller även för nämndernas samrådsgrupper.
Ekonomi

§6
Regionstyrelsen svarar för rådets personella och ekonomiska resurser.
Till regionens representanter i rådet utgår arvode, traktaments- och reseersättningar enligt av
regionfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda.
2 (3)

Region Gotland

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning

Till organisationernas representanter i rådet utgår traktaments- och reseersättningar samt i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst. Till representantgruppens möten utgår
reseersättning.
Övrigt

§7
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning får lägga fram förslag till ändringar
och kompletteringar av dessa instruktioner till regionstyrelsen.

3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/72
Bilaga

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Reglemente för Region Gotlands
tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättningar

Instruktioner för Region Gotlands
tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning

Verksamhet
§2
Rådet ska svara för uppföljning
av hur samrådsgrupperna utförs
på nämnd/förvaltningsnivå.
Detta sker bl.a. genom att nämnder
och styrelser till rådet överlämnar
de avsnitt i verksamhetsberättelsen
som beskriver samverkan med
organisationerna. Dessutom ska
nämnder och styrelser också redogöra för
hur FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
hanterats i planeringen och
genomförandet av årets verksamhet.

Verksamhet
§2
Nämnder och styrelser ska följa upp antagna
åtgärdsplaner för att implementera FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning
i den egna verksamheten. Detta sker bl.a.
genom att nämnder och styrelser, en gång
per år eller minst vartannat år i samband med
verksamhetsberättelsen, till rådet överlämnar
en sammanfattning av nämndernas arbete under
perioden enligt beslut i Regionfullmäktige (RF
2013-12-16 § 178). Rådet granskar
nämndernas och styrelsernas arbete och kan med
anledning av detta, vid behov, yttra sig till
regionstyrelsen. Dessutom ska rådet svara för
uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
Tillgänglighetsrådet för personer med
funktionsnedsättning sammansättning
§3
Rådet är organisatoriskt knutet till
regionstyrelsen och består av 8 ledamöter
och 8 ersättare. Regionstyrelsen utser ordförande och dess ersättare bland regionstyrelsens
ledamöter. 1:e vice ordförande utses av
rådet på förslag från representantgruppen.

Tillgänglighetsrådet för personer med
funktionsnedsättning sammansättning
§3
Rådet är organisatoriskt knutet till
regionstyrelsen och består av 8 ledamöter
och 8 ersättare. Regionfullmäktige utser
en ledamot och en ersättare bland
regionstyrelsens ledamöter. Ordförande
och 2:e vice ordförande i rådet utses av
fullmäktig och 1:e vice ordförande utses
av rådet på förslag från
representantgruppen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Region Gotland
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De organisationer med verksamhet på
Gotland som tillhör rikssammanslutning
ska beredas representation i rådets
representantgrupp. Varje organisation
utser en ledamot med ersättare vilka ska
vara folkbokförda på Gotland. Representantgruppen utser 7 ledamöter och 7
ersättare som tillsammans med regionens
representanter utgör tillgänglighetsrådet.
Är ledamot förhindrad att delta i ett
sammanträde får denne kalla in ersättare
för tjänstgöring. Ersättare har endast rätt
att närvara vid sammanträde då denna
tjänstgör. (Flyttas till § 5, 2 st, reviderad text)
Organisationerna ska före 1 november det
år regionfullmäktige väljs lämna in uppgift
till regionstyrelsen på sina representanter i
representantgruppen.

De organisationer med verksamhet för
personer med funktionsnedsättning på Gotland
som tillhör rikssammanslutning ska
beredas representation i rådets
representantgrupp. Varje organisation har
en röstberättigad i representantskapet som de
själva utser. Representantgruppen utser 7
ledamöter och 7 ersättare vilka ska vara
folkbokförda på Gotland som tillsammans
med regionens representanter utgör
tillgänglighetsrådet. 1:e vice ordförande är
sammankallande för representantgruppen.

Ledamöter är valda för en mandatperiod.
Fyllnadsval kan sek. Representantskapet ska
före 1 december, det år regionfullmäktige väljs,
lämna in uppgift till regionstyrelsen på sina
ledamöter i tillgänglighetsrådet samt
kontaktuppgifter till organisationerna.

Samrådsgrupper
§4
I Region Gotland finns ett system med
samrådsgrupper med representanter från
organisationer i vissa nämnder.
Utformningen av samrådsgrupperna
bestäms av respektive nämnd efter dialog
med berörda organisationer.

Samrådsgrupper
§4
I Region Gotland finns ett system med
samrådsgrupper med representanter från
organisationer i vissa nämnder.
Utformningen av samrådsgrupperna
bestäms av respektive nämnd efter dialog
med berörda organisationer.
Tillgänglighetsrådet ska utarbeta instruktioner
omkring arbetssätt och rutiner.

Organisation och arbetsformer
§5
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår, varav ett sammanträde ska
hållas i anslutning till regionens
budgetbehandling.

Organisation och arbetsformer
§5
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår.

Ordföranden ska samråda med 1:e vice
ordförande om upprättande av dagordningen inför sammanträde.
Ordföranden ansvarar för att kallelse
tillställs rådets ledamöter och ersättare
senast två veckor före sammanträdesdatum. Kallelsen ska åtföljas av
förteckning över de ärenden som ska

Är ledamot förhindrad att delta i ett
sammanträde får denne kalla in ersättare
för tjänstgöring. Ersättare har endast rätt
att närvara vid sammanträde då denna
tjänstgör. När ordförande för tillgänglighetsrådet är förhindrad att närvara tjänstgör dess
ersättare som ordförande.
Ordföranden ska samråda med 1:e vice
ordförande om upprättande av dagordningen inför sammanträde.

Region Gotland
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behandlas samt handlingar och övrigt
beslutsunderlag som tillhör ärendena.
En tjänsteman från Region Gotland ska
vara sekreterare/handläggare i
tillgänglighetsrådet för personer med
funktionsnedsättning.
Representantgruppen sammanträder tre
veckor före rådets sammanträden och kan
då väcka nya frågor.

Ordföranden ansvarar för att kallelse
tillställs rådets ledamöter och ersättare
senast två veckor före sammanträdesdatum. Kallelsen ska åtföljas av
förteckning över de ärenden som ska
behandlas samt handlingar och övrigt
beslutsunderlag som tillhör ärendena.
Ledamöter kan väcka nya frågor vid
sammanträdet.
Representantgruppen sammanträder tre
veckor före rådets möte. Återrapport från
representantgruppen är en stående punkt vid
tillgänglighetsrådets möte.
En tjänsteperson från Region Gotland ska
vara samordnare i tillgänglighetsrådet för
personer med funktionsnedsättning.

Ekonomi
§6
Till organisationernas representanter i
rådet utgår traktaments- och
reseersättningar samt i förekommande fall
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Till
ledamöter i representantgruppen utgår
reseersättning.

Ekonomi
§6
Till organisationernas representanter i
rådet utgår traktaments- och
reseersättningar samt i förekommande fall
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Till
representantgruppens möten utgår reseersättning.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 5

Riktlinjer för investeringsprocessen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 309
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-20
• Riktlinjer för investeringsprocessen

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 309

Uppdragsredovisning Investeringsprocessen

RS 2018/417
AU § 313

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland godkänns.

Regionens revisorer gjorde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen.
Ledningskontoret hade innan revisorernas granskning planerat en översyn av
processen, men avvaktat revisorernas rapport.
Riktlinjerna avser den övergripande processen och berör inte förvaltningsinterna
processer som framförallt finns inom teknikförvaltningen. De berör inte heller
redovisningsfrågor som är reglerade i riktlinjer för investeringsredovisning och
riktlinjer för exploateringsredovisning.
Riktlinjerna beskriver ansvar och roller, definition av investeringar, budgetprocess,
finansiering och ekonomisk hantering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att riktlinjerna ger goda förutsättningar att
processen fungerar bättre framåt. Den ger också underlag för att arbeta med de
interna förvaltningsprocesserna på ett mer strukturerat sätt. Riktlinjerna tillsammans
med riktlinjer för investeringsredovisning ersätter det som står om investering i
Regler för styrning och uppföljning för Gotlands kommun ( fastställda av kommunfullmäktige den 17 mars 2003).
Arbetsutskottet föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att riktlinjer för
investeringsprocessen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-20
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/417
20 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdragsredovisning - Investeringsprocessen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland godkänns.

Sammanfattning

Regionens revisorer gjorde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen.
Ledningskontoret hade innan revisorernas granskning planerat en översyn av
processen, men avvaktat revisorernas rapport.
Riktlinjerna avser den övergripande processen och berör inte förvaltningsinterna
processer som framförallt finns inom teknikförvaltningen. De berör inte heller
redovisningsfrågor som är reglerade i riktlinjer för investeringsredovisning och
riktlinjer för exploateringsredovisning.
Riktlinjerna beskriver ansvar och roller, definition av investeringar, budgetprocess,
finansiering och ekonomisk hantering.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att riktlinjerna ger goda förutsättningar att
processen fungerar bättre framåt. Den ger också underlag för att arbeta med de
interna förvaltningsprocesserna på ett mer strukturerat sätt. Riktlinjerna tillsammans
med riktlinjer för investeringsredovisning ersätter det som står om investering i
Regler för styrning och uppföljning för Gotlands kommun ( fastställda av
kommunfullmäktige den 17 mars 2003).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Syfte och omfattning
Syftet med detta dokument är att ange vilka riktlinjer som gäller avseende investeringsprocessen i Region Gotland.
Definition av investering
En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en materiell eller immateriell
anläggningstillgång. Med materiell anläggningstillgång avses en fysisk tillgång som regionen
har kontroll över och som ger ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Exempel på materiella anläggningstillgångar är fastigheter, tekniska anläggningar, maskiner
och inventarier. Med immateriella anläggningar avses identifierbara icke fysiska tillgångar.
En immateriell tillgång är en resurs över vilken regionen har kontroll vilket innebär förmåga att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer regionen till del. Exempel på
immateriella anläggningstillgångar är licenser i IT-system.
För att ett inköp ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.
Vid inköp av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering skall inköpet istället redovisas som en driftkostnad.

Ärendenr RS 2018/417 Datum 2018-10-25

Kategorisering av investeringar
Investeringar kan delas in i olika kategorier utifrån objekt, men även utifrån hur de finansieras. I Region Gotland delas investeringar in i följande kategorier.
1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet:
• Byggnader och fastigheter
• Infrastruktur
• Maskiner och inventarier
• Hamnar (till del)
• IT
2. Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet:
• Vatten och avlopp
• Avfall
• Hamnar (till del)
3. Investeringar för exploatering
Region Gotland har beslutat att löpande investeringar som avser inventarier och andra
mindre investeringar i varje nämnd hanteras via en fastslagen investeringspott som inte justeras mellan åren.

3 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

0BInvesteringsprocess Region Gotland

Roller och ansvar
Nämnd/förvaltning

Ansvarar för att bereda väl grundade investeringsunderlag. Vid behov ska dessa vara avstämda med teknikförvaltningens projekt- och/eller fastighetsförvaltningsavdelning.
Investeringarna ska vara prioriterade och förslag till hur driftkostnaderna finansieras ska
finnas. Investeringsförslagen ska beslutas av nämnd innan de förs vidare i beslutsprocessen.
Nämnden beslutar om hur den fastställda investeringspotten ska hanteras inom nämndens
ansvarsområde, det vill säga vilken instans som beslutar om objektsfördelning.
Tar fram underlag för överflyttning av ej använda investeringsmedel till kommande år
(kompletteringsbudget) enligt anvisningar. Förslag till kompletteringsbudget ska beslutas av
nämnd innan de förs vidare i beslutsprocessen. Eventuella kvarvarande medel av den fastställda investeringspotten får inte ingå i kompletteringsbudgeten.
Ansvarar för att ta fram underlag för tilläggsanslag/omdisponeringar och förslag till hur
dessa ska finansieras. Förslagen ska beslutas av nämnd innan de förs vidare i beslutsprocessen.
Tekniska nämnden

Har ett särskilt ansvar då nämnden utför en stor del av övriga nämnders investeringsprojekt.
Medel för andra nämnders investeringsprojekt förs över till tekniska nämnden då överenskommelse gjorts om utförande. Efter påskriven överenskommelse och överföring av medel
ansvarar tekniska nämnden för att föra över återstående medel i kompletteringsbudget och
i förekommande fall äska om tilläggsanslag/omdisponering. Det är också tekniska nämnden som i förekommande fall begär finansiellt igångsättningstillstånd.
Regionstyrelseförvaltningen

Ansvarar för att ge ut tidplan och anvisningar i god tid. Sammanställer alla underlag och
stämmer av med förvaltningarna. Tar fram underlag till budgetberedningen för beslut.
Ansvarar för att sammanställa förslag till kompletteringsbudget och bereda för beslut i regionstyrelsen/regionfullmäktige.
Ansvarar för att bereda förslag till tilläggsanslag/omdisponeringar till regionstyrelsen/regionfullmäktige.
Ekonomidirektör

Ärendenr RS 2018/417 Datum 2018-10-25

Ansvarar för regionens övergripande budgetprocess.
Har enligt regionstyrelsens delegationsordning delegation på att godkänna finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 3 mnkr.
Lokalförsörjningsstrateg

Ansvarar för regionens långsiktiga lokalförsörjningsstrategi och samordning av investeringsbehov kopplade till området inför budgetprocessen.
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Kvalitets- och digitaliseringsdirektör

Ansvarar för regionens långsiktiga digitaliseringsstrategi och IT-relaterade investeringar
samt samordning av behov inför budgetprocessen.
Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Bereder och beslutar om tvåårig investeringsbudget samt investeringsplan för ytterligare tre
år.
Bereder och beslutar om kompletteringsbudget.
Bereder och beslutar om tilläggsanslag/omdisponeringar.

Investeringsprocess
Beredningsprocess för investeringsbudget och driftbudget är separata.
Alla större investeringar de kommande åren ska ha underlag i form av förstudie eller annan
faktainsamling. Denna ska innehålla en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten. Den ska
också ge en säker bild av utgifterna. Utgifterna ska vara uppdelade årsvis för den period under vilken investeringen beräknas utföras.
Investeringsbehov längre fram i tiden ska signaleras i planen. En säker bild av utgifterna
kan vara svår, men en uppskattning ska göras som sedan justeras ju närmare i tid som behovet kommer.
Alla större investeringar som involverar teknikförvaltningen ska stämmas av med denna inför budgetäskande. Detta för att få en bättre planering av de interna resurserna.
Större investeringar som sträcker sig över flera år ska berörd nämnd årligen se över och vid
behov justera. Om investeringen är överlämnad till tekniska nämnden är också detta uppdrag överlämnat. Dock ska översynen stämmas av med beställande nämnd. Stora kostnadsökningar som orsakas av t ex konjunkturläget kan vara svåra att förutse, men ska ändå försöka påvisas så snart som möjligt.
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Lokal- och fastighetsinvesteringar ska samordnas för att kunna prioriteras och planläggas
utifrån en realistisk tidplan. Ansvaret för samordningen ska ligga på regionstyrelsen men i
nära samarbete med främst tekniska nämnden samt övriga nämnder med lokalbehov. Även
IT-investeringar ska samordnas med ansvaret hos regionstyrelsen i nära samarbete med övriga nämnder.
Överflyttning av budgetmedel till tekniska nämnden för utförande ska ske först då projektet beräknas starta och överenskommelse finns. Efter överflyttning av budgetmedel ansvarar tekniska nämnden för att eventuellt begära tilläggsanslag och flytta med medel i
kompletteringsbudgeten. Innan dess ligger ansvaret på den nämnd där budgetmedlen finns.

5 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

0BInvesteringsprocess Region Gotland

Sammanställning av budgetprocessen för investeringar

Tid
Oktober/november

Februari

Februari

April
April

Maj
Juni
November

Händelse
Koncernledningsgruppen ser över regionens investeringsbehov 10 år framåt för att
ge förvaltningarna en gemensam bild inför
arbetet med nämndernas investeringsplaner.
Nämnderna tar beslut om investeringsplan
för de kommande fem åren. Investeringsplanen ska innehålla driftekonomiska konsekvenser samt ska kopplas ihop med pågående projekt och eventuell kompletteringsbudget för året. Beslutet ska ligga som
grund för diskussion på dialogmöten.
Koncernledningsgruppen går igenom investeringsplanen totalt. Investeringsplanen
ska kopplas till regionens långsiktiga strategier och mål.
Dialogmöten förs med varje nämnd/förvaltning där bland annat investeringsplanerna behandlas.
Inför sammanställningen av beredningsunderlag bereder regionstyrelseförvaltningen
investeringsförslagen tillsammans med de
förvaltningar som har betydande investeringsbehov de kommande åren
Budgetberedning
Beslut i regionfullmäktige om 2-årig investeringsbudget samt plan för kommande 3
år
Slutligt beslut om strategisk plan och budget kommande år

Ärendenr RS 2018/417 Datum 2018-10-25

Finansiering av investeringar
Investeringar finansieras i första hand genom det utrymme som skapas av årets resultat, avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag och försäljningsinkomster. I andra hand sker
finansiering med lån.
Målet är att investeringarna i den skattefinansierade verksamheten till fullo ska finansieras
med egna medel. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten kan finansieras med
extern upplåning då de ökade drift- och kapitalkostnaderna kan tas ut via avgifter som inte
belastar de skattefinansierade verksamheterna.
Investeringar påverkar driftkostnaderna. Dessa kan bestå av kapitalkostnader i form av avskrivningskostnader och internränta. De kan också skapa behov av ökad eller minskad bemanning samt påverka andra kringkostnader såsom el, vatten, värme etc.
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I underlaget till beslut om investeringar ska nämnden beskriva hur utökade driftkostnader
ska finansieras.

Ekonomisk hantering
Budget

Investeringsbudgeten beslutas för fem år. De första två åren är budget och kommande tre
år är plan. Budgeten beslutas på projektnivå, varav den fastställda potten är ett projekt. Beslut om omprioritering mellan projekt sker i regionfullmäktige om inte annat är beslutat.
Kompletteringsbudget

Då investeringsprojekt ofta löper över flera år behöver icke utnyttjade medel föras över
mellan åren. I samband med översynen av kompletteringsbudget ska projekt som inte är
påbörjade prövas om de verkligen ska överflyttas. Om ingen plan finns kommande år för
start av projekten ska dessa tas bort ur investeringsbudgeten och nämnden får återkomma
om behov uppstår framåt. Investeringspotten får inte flyttas med i kompletteringsbudget.
Färdiga projekt som inte är slutredovisade ska flyttas med till kommande år. Om budgeten
har varit otillräcklig och anslagsunderskott har uppstått ska detta tydligt framgå vid beslut
om kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget ska alltid vara bruttobudget.
Tilläggsanslag

Tilläggsanslag ska äskas om investeringsutgiften beräknas bli högre än budget, dock ska
möjligheten för omfördelning av medel från andra projekt alltid prövas innan.
Investeringar som till del finansieras av andra inkomster ska alltid bruttobudgeteras, se investeringsbidrag nedan. Budgetanslag för bruttofinansiering ska äskas i särskild ordning.
Investeringsbidrag

Investeringsbidrag ska redovisas som en förutbetald intäkt och ska intäktsföras under hela
avskrivningstiden. Investeringar ska därför aldrig nettobudgeteras.
Slutredovisning

Stora investeringsprojekt i byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar ska
slutrapporteras senast 12 månader efter färdigställande. Med färdigställande avses att tillgången tagits i bruk och att alla investeringsutgifter redovisats. Slutrapport sker ofta innan
garantitiden gått ut eftersom denna kan sträcka sig flera år framåt efter avslutad investering.
Slutrapport ska göras enligt regionens projektmodell. Rapporten ska innehålla en beskrivning av genomfört investeringsprojekt samt en ekonomisk slutredovisning med information om eventuellt anslagsöverskott eller -underskott.
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•
•
•

Investeringsprojekt med bruttoutgift mellan 5 och 10 mnkr ska slutredovisas till nämnden.
Investeringsprojekt med bruttoutgift mellan 10 och 20 mnkr ska slutredovisas till regionstyrelsen.
Investeringsprojekt med bruttoutgift över 20 mnkr ska slutredovisas till regionfullmäktige.
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Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna består av avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Alla investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet ska rymmas inom den kapitalkostnadsbudget som finns för nämnden. Budgetnivån är enligt beslut i regionfullmäktige. Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå. Nämnden
kan besluta om förändring av budget, men kompensation får inte begäras med anledning av
att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten.
Åter-/reinvesteringar ska finansieras inom budgeterat utrymme. Kapitalkostnadsutrymme
för anslagsfinansierad verksamhet kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall
såsom stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar.
Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad enligt ovan ska tas i samband med beslut
om investeringsbudget.
Redovisning

Ärendenr RS 2018/417 Datum 2018-10-25

Särskilda riktlinjer för investeringsredovisning och exploateringsredovisning finns.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 6

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 365
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
• Tekniska nämnden 2018-10-24, § 249
• Regionalt trafikförsörjningsprogram, rev. 2019-01-24

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 365

Regionalt trafikförsörjningsprogram

RS 2018/204
AU § 378

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

De övergripande målen för Gotlands kollektivtrafik (sidan 43 i programmet) i
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030 med de av regionstyrelsen
föreslagna redaktionella ändringar godkänns.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att i sitt budgetarbete inför strategisk plan och
budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
•

Regionstyrelsens beslut
•

De redaktionella ändringarna införs i trafikförsörjningsprogrammet inför
fullmäktiges sammanträde.

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24, § 249 att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och att överlämna det till regionstyrelsen för beslut.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling och avser att lägga grunden för
kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. I programmet beskrivs förhållandena på Gotland avseende geografi, befolkning, näringsliv och kollektivtrafik.
Mot den bakgrunden görs en behovsanalys. Under rubriken Strategiska inriktningar
redovisas de nationella transportpolitiska målen, regionala mål och branschgemesamma mål, som tillsammans med övriga delar är grunden för det avsnitt som
redogör för mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik. Målen för kollektivtrafiken
syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera
miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande. I programmet föreslås
åtgärder bland annat för en planering för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, att
öka nåbarheten till viktiga resmål, att fordon drivs med förnyelsebara drivmedel samt
för samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.
Avsnittet är avstämt med representanter från teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet och regionstyrelseförvaltningens ekonomi- och upphandlingsenhet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 365 forts
RS 2018/204
AU § 378

Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram behandlar de ämnesområden som
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anger. Programmet är också framtaget efter
samråd i enlighet med lagens beskrivning. De krav lagen ställer på programmets
innehåll bör kunna ses som uppfyllda. Länsstyrelsens gör i sitt remissvar
bedömningen att programmet i huvudsak omfattar en sådan redovisning som krävs
enligt lagen om kollektivtrafik.
Programmets mål för kollektivtrafiken på Gotland (sidan 43) utgår från de nationella
transportpolitiska målen, från de regionala målen i Vision Gotland 2025 och Energiplan 2020, mål ur regionens styrmodell och inriktningen i Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030.
Det översiktliga målet – Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resealternativ för både arbets- och fritidsresor - delas
upp i fem målområden som syftar till ett ökat resande och ökad hållbarhet. Dessa är
att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och att nå ett bättre resursutnyttjande. Programmets syfte och mål
samspelar väl med regionens övergripande mål och ambitioner och bör ge en god
grund för utveckling av kollektivtrafiken.
I målområdet för bättre resurseffektivitet ingår ett mål om en 15 procentig ökning av
antalet resenärer (år 2022 jmf. med 2017) och ett mål om intäktsökning med 10 %
(år 2022 jmf. med 2017). Dessa mål ska ses som effekter av övriga mål och föreslagna insatser/åtgärder.
Delmålet om drivmedel i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram lyder:
”Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år 2020”.
Detta skiljer sig mot Energiplan 2020s mål på samma område, som säger:
”Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas, från och med år 2020”. Som nämnts ovan har regionstyrelsen
tidigare (§ 69/2017) fattat beslut om krav på drivmedel, för närmare beskrivning av
beslutet se rubriken ”Upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar”.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 365 forts
RS 2018/204
AU § 378

Byggnadsnämnden tar i sitt remissvar upp att det vore önskvärt med tydligare
kopplingar mellan det regionala trafikförsörjningsprogrammet och andra strategiska
program som har bäring på långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som exempel
nämns den översiktliga planeringen och kommande parkeringsstrategi där sambanden mellan trafikförsörjning och samhällsplanering är starka. I denna typ av
frågor är det väsentligt att kunna utveckla ett nära samarbete mellan kollektivtrafikplaneringen och flera samhällsbyggnadsprocesser, översiktsplanerarbete och
detaljplanearbete.
Kollektivtrafiken har också en betydelsefull roll i det regionala utvecklingsperspektivet. Här kan särskilt nämnas genomförande av strategin Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland och det kommande arbetet med att ta fram en
regional utvecklingsstrategi (RUS).
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehålla tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, samt de
bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. I lagen
definieras inte begreppet ”fullt tillgänglig”.
I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram görs definitionen att personer med
rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt ska kunna använda kollektivtrafiken. Dagens fordon uppfyller de kriterier som ställs utifrån den definitionen.
Någon hel linje som uppfyller kraven finns ännu inte. I programmet görs
bedömningen att det på längre sikt vore tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken skulle
kunna bli det. De tre största hållplatserna/bytespunkterna är utbyggda enligt
kriterierna. Sju bytespunkter, i de större tätorterna, ska enligt programförslaget vara
fullt tillgängliga under 2022 och 2025 (medel saknas). Av övriga hållplatser är en fullt
tillgänglig, åtta namngivna hållplatser anpassas 2019 och 2020 (statliga medel). I
programmet framhålls att alla hållplatser inte kan bli helt utbyggda, det finns ca 350
hållplatser på landsbygden. En inventering ska göras om vilken utrustning hållplatserna har idag. För att nå den största nyttan bör man koncentrera sig på de mest
använda hållplatserna och de servicepunkter som finns i strategin Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 365 forts
RS 2018/204
AU § 378

Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogam innehåller övergripande mål och en
målbild som konkretiseras med mer preciserade mål samt åtgärder. En planering
baserad på detta innebär enligt programförslaget att utbudet kommer att öka både på
landsbygden och i Visby. För genomförande av de konkreta åtgärderna krävs
resurser. Vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i april 2018 (§ 142) var det
regionala trafikförsörjningsprogrammet uppe som informationsärende. Bl.a.
noterades då att: ”Ställningstagande kring kostnader tas årligen i arbetet med
strategisk plan och budget.” De åtgärder som föreslås i förslaget till regionalt
trafikförsörjningsprogam bör därför kostnadsberäknas och behandlas i samband med
strategisk plan och budget 2020-2023.
Arbetsutskottet föreslår ändringar i trafikförsörjningsprogrammet och överlämnar
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att följande ändringar införs i Trafikförsörjningsprogrammet. Östergarnslandet införs i tabell 3 på sida 11. En kolumn med privat
driven offentlig verksamhet införs gällande skola och förskola i När, Burs, Ljugarn,
Tofta, Fårö, Hellvi och Lokrume. På sida 26 införs vuxenstuderande som kategori av
pendlare.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
bifalls.
Ordföranden sammanfattar diskussioner i övrigt om justeringar i texten och föreslår
ett förtydligande kring energiplanen på sida 39 och sida 43 i programmet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 249
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/204
14 november 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna de övergripande
målen för Gotlands kollektivtrafik (sidan 43 i programmet) i Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030.

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att Tekniska nämnden får i
uppdrag att i sitt budgetarbete inför strategisk plan och budget 2020-2023
redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24 (§ 249) att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och att överlämna det till regionstyrelsen för beslut.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling och avser att lägga
grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. I programmet beskrivs
förhållandena på Gotland avseende geografi, befolkning, näringsliv och
kollektivtrafik. Mot den bakgrunden görs en behovsanalys. Under rubriken
Strategiska inriktningar redovisas de nationella transportpolitiska målen, regionala
mål och branschgemensamma mål, som tillsammans med övriga delar är grunden för
det avsnitt som redogör för mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik. Målen för
kollektivtrafiken syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka
nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande. I
programmet föreslås åtgärder bl.a. för en planering för regelbundna avgångstider, bra
anslutningar, snabba förbindelser, att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta
resenärer, att öka nåbarheten till viktiga resmål, att fordon drivs med förnyelsebara
drivmedel samt för samordning mellan den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24 (§ 249) att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och att överlämna det till regionstyrelsen för beslut.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/204

Bakgrund
Enligt kollektivtrafiklagen, Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, ansvarar i varje län
landstinget och kommunerna för kollektivtrafiken. I Gotlands län är det, enligt lagen,
Gotlands kommun som har ansvaret för trafiken. Region Gotland ansvarar därmed
för den allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda kollektivtrafiken som
innefattar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. I varje län ska det enligt lagen finnas en
regional kollektivtrafikmyndighet och för Gotlands del är det kommunen.
Några av myndigheternas uppgifter är att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram
och att fatta beslut om allmän trafikplikt, den regionala kollektivtrafik som samhället
avser att ansvara för.
I samband med tecknande av upphandlade avtal om trafik ska myndigheter ha
beslutat om allmän trafikplikt, vilken trafik som ska omfattas av trafikplikten och vad
den ska innebära. Trafikförsörjningsprogrammens inriktning och mål ska fungera
som underlag för sådana beslut.
I trafikförsörjningsprogrammen ska kollektivtrafikmyndigheterna regelbundet
fastställa mål. Programmen ska enligt lagen innehålla en redovisning av behovet av
trafik, mål för kollektivtrafiken, alla former av kollektivtrafik samt åtgärder för att
skydda miljön. Programmen ska även innehålla tidsbestämda mål och åtgärder för
anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med
funktionsnedsättning. De ska visa bytespunkter och linjer som ska vara fullt
tillgängliga för alla resenärer. Omfattningen av trafik med färdtjänst och riksfärdtjänst
samt grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik ska redovisas.
Programmen ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i
angränsande län och med övriga berörda myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Programmen ska
vid behov uppdateras.
Process
Tekniska nämndens förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram har tagits fram i
en brett förankrad process. Programförslaget har föregåtts av samråd bestående av
workshopar, dialogmöten och remissförfarande.
Vid några tillfällen under våren 2018 har regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott informerats om programarbetet och beslutat i närliggande frågor.
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts möte i april 2018 (§ 142) var det regionala
trafikförsörjningsprogrammet uppe som informationsärende. Bl.a. noterades då att:
”Ställningstagande kring kostnader tas årligen i arbetet med strategisk plan och
budget.”
Vid regionstyrelsens sammanträde i augusti 2018 (§ 198) behandlades en
upphandlingsplan på kort och lång sikt för kollektivtrafik och skolskjutsar. Då
beslutades att:
1. En gemensam upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik, det vill säga
linjelagd busstrafik och skolskjutsar, sker för en första avtalsperiod på fyra år
inklusive ett optionsår från juni 2020.
2. En gemensam upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik, det vill säga
linjelagd busstrafik och skolskjutsar, sker för en kommande längre
avtalsperiod från senast juni 2024.
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3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda en gemensam
organisation för allmän och särskild kollektivtrafik.
4. Tekniska nämnden föreslås parallellt ge teknikförvaltningen i uppdrag att:
a) förlänga nuvarande avtal för allmän kollektivtrafik till 2020-06
b) fortsätta arbetet med utveckling av och rapportering av det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av Regionfullmäktige 2018-12-17
c) utveckla och utreda allmän och särskild kollektivtrafik inom följande
delområden:
i. samordning
ii. gemensamt systemstöd av kollektivtrafik
iii. betal- och informationssystem för resenärer
iv. varumärket
v. intern organisation för uppföljning av allmän och särskild
kollektivtrafik med målet att tillsammans med trafikoperatör utveckla
trafiken.
Remiss
Ett utkast av programmet var utsänt på remiss från juni till september 2018.
Remissen gick till 74 instanser och 22 svarade. Enligt programtexten har flertalet av
dessas synpunkter tagits tillvara i Tekniska nämndens programförslag.
Programmets innehåll
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling och avser att lägga
grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. I programmet beskrivs
förhållandena på Gotland avseende geografi, befolkning, näringsliv och
kollektivtrafik. Med den bakgrunden görs en behovsanalys. Under rubriken
Strategiska inriktningar redovisas de nationella transportpolitiska målen, regionala
mål och branschgemensamma mål, som tillsammans med övriga delar är grunden för
det avsnitt som redogör för mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik. Målen för
kollektivtrafiken syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka
nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande. Programmets
övergripande mål och målbild konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder. I
programmet föreslås åtgärder bl.a. för en planering för regelbundna avgångstider, bra
anslutningar, snabba förbindelser, att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta
resenärer, att öka nåbarheten till viktiga resmål, att fordon drivs med förnyelsebara
drivmedel samt för samordning mellan den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken.
Upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar
Regionstyrelsen beslutade (§ 198/2018, se ovan) att en gemensam upphandling av
allmän och särskild kollektivtrafik (linjelagd busstrafik och skolskjutsar) ska göras för
en avtalsperiod på fyra år, inklusive ett optionsår, från juni 2020. Regionstyrelsen
beslutade samtidigt att en sådan upphandling även ska göras för en kommande längre
avtalsperiod, från senast juni 2024.
Inför upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar, när avtalsstart planerades till
tidtabellskifte juni 2019, beslutade regionstyrelsen (§ 69/2017) om krav på drivmedel.
För upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar är beslutet följande:
”I upphandlingen av Trafik 2019 ställs krav på att fordonen drivs med fossilfritt
drivmedel varav minst 70 procent av fordonen drivs med biogas.
Infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalets första tre och ett halvt (3,5) år.”
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Beslutet ska verkställas även om avtalsstart för kommande avtal är framflyttat ett år
till tidtabellsskifte juni 2020.
Bedömning

Avsnittet är avstämt med representanter från teknikförvaltningens
kollektivtrafikenhet och regionstyrelseförvaltningens ekonomi- och
upphandlingsenhet.
Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram behandlar de ämnesområden som
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anger. Programmet är också framtaget efter
samråd i enlighet med lagens beskrivning. De krav lagen ställer på programmets
innehåll bör kunna ses som uppfyllda. Länsstyrelsens gör i sitt remissvar
bedömningen att programmet i huvudsak omfattar en sådan redovisning som krävs
enligt lagen om kollektivtrafik.
Programmets mål för kollektivtrafiken på Gotland (sidan 43) utgår från de nationella
transportpolitiska målen, från de regionala målen i Vision Gotland 2025 och
Energiplan 2020, mål ur regionens styrmodell och inriktningen i Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030.
Det översiktliga målet – Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av
transportsystemet och är ett hållbart resealternativ för både arbets- och fritidsresor delas upp i fem målområden som syftar till ett ökat resande och ökad hållbarhet.
Dessa är att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera
miljöpåverkan och att nå ett bättre resursutnyttjande. Programmets syfte och mål
samspelar väl med regionens övergripande mål och ambitioner och bör ge en god
grund för utveckling av kollektivtrafiken.
I målområdet för bättre resurseffektivitet ingår ett mål om en 15%-ig ökning av
antalet resenärer (år 2022 jmf. med 2017) och ett mål om intäktsökning med 10 % (år
2022 jmf. med 2017). Dessa mål ska ses som effekter av övriga mål och föreslagna
insatser/åtgärder.
Delmålet om drivmedel i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram lyder:
”Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år 2020”.
Detta skiljer sig mot Energiplan 2020s mål på samma område, som säger:
”Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020”. Som nämnts ovan har
regionstyrelsen tidigare (§ 69/2017) fattat beslut om krav på drivmedel, för närmare
beskrivning av beslutet se rubriken ”Upphandling av kollektivtrafik och
skolskjutsar”.
Byggnadsnämnden tar i sitt remissvar upp att det vore önskvärt med tydligare
kopplingar mellan det regionala trafikförsörjningsprogrammet och andra
strategiska program som har bäring på långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som
exempel nämns den översiktliga planeringen och kommande parkeringsstrategi där
sambanden mellan trafikförsörjning och samhällsplanering är starka. I denna typ av
frågor är det väsentligt att kunna utveckla ett nära samarbete mellan
kollektivtrafikplaneringen och flera samhällsbyggnadsprocesser, översiktsplanerarbete
och detaljplanearbete.
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Kollektivtrafiken har också en betydelsefull roll i det regionala
utvecklingsperspektivet. Här kan särskilt nämnas genomförande av strategin Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland och det kommande arbetet med att ta
fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det regionala
trafikförsörjningsprogrammet innehålla tidsbestämda mål och åtgärder för
anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med
funktionsnedsättning, samt de bytespunkter och linjer som ska vara fullt
tillgängliga för alla resenärer. I lagen definieras inte begreppet ”fullt tillgänglig”.
I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram görs definitionen att personer med
rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt ska kunna använda
kollektivtrafiken. Dagens fordon uppfyller de kriterier som ställs utifrån den
definitionen. Någon hel linje som uppfyller kraven finns ännu inte. I programmet
görs bedömningen att det på längre sikt vore tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken
skulle kunna bli det. De tre största hållplatserna/bytespunkterna är utbyggda enligt
kriterierna. Sju bytespunkter, i de större tätorterna, ska enligt programförslaget vara
fullt tillgängliga under 2022 och 2025 (medel saknas). Av övriga hållplatser är en fullt
tillgänglig, åtta namngivna hållplatser anpassas 2019 och 2020 (statliga medel). I
programmet framhålls att alla hållplatser inte kan bli helt utbyggda, det finns ca 350
hållplatser på landsbygden. En inventering ska göras om vilken utrustning
hållplatserna har idag. För att nå den största nyttan bör man koncentrera sig på de
mest använda hållplatserna och de servicepunkter som finns i strategin Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland.
Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogam innehåller övergripande mål och en
målbild som konkretiseras med mer preciserade mål samt åtgärder. En planering
baserad på detta innebär enligt programförslaget att utbudet kommer att öka både på
landsbygden och i Visby. För genomförande av de konkreta åtgärderna krävs
resurser. Vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i april 2018 (§ 142) var det
regionala trafikförsörjningsprogrammet uppe som informationsärende. Bl.a.
noterades då att: ”Ställningstagande kring kostnader tas årligen i arbetet med
strategisk plan och budget.” De åtgärder som föreslås i förslaget till regionalt
trafikförsörjningsprogam bör därför kostnadsberäknas och behandlas i samband med
strategisk plan och budget 2020-2023.
Beslutsunderlag

RSF, tjänsteskrivelse 2018-11-14
Tekniska nämnden § 249/2018
Programförslag, TN, 2018-10-24
TKF, tjänsteskrivelse 2018-09-28
Remissvar
Regionstyrelsen § 198/2018
Regionstyrelsens arbetsutskott § 142/2018
Regionstyrelsen § 69/2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 249

TN § 249

Regionalt trafikförsörjningsprogram

TN 2018/886
TN AU § 187

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och överlämnar det till regionstyrelsen för beslut.

Enligt kollektivtrafiklagen ansvarar den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att
utarbeta det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet ska innehålla mål
för kollektivtrafikförsörjningen, tillgänglighet och miljöskydd. Befintligt regionalt
trafikförsörjningsprogram antogs år 2013, det finns inför kommande
trafikupphandlingar ett behov att ta fram ett nytt program.
Trafikförsörjningsprogram ska upprättas efter samråd med myndigheter, företag och
resenärer. Vid nio dialogmöten har synpunkter tagits emot av medborgarna. Efter det
har programmet varit på remiss. Remissvaren och synpunkter från två workshops
och dialogmötena har inarbetats i programmet.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det nya trafikförsörjningsprogrammet tydliggör hur
kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas. Tidplanen för att arbeta fram
trafikförsörjningsprogrammet har varit väldigt kort.
Med en bättre utbyggd kollektivtrafik, där trafikförsörjningsprogrammet är en viktig
grund, förbättras nåbarheten av arbetsplatser, skolor, vårdcentraler och
fritidsverksamheter. Barn, ungdomar och äldre blir mer oberoende. Eftersom färre
kvinnor än män äger bil, bidrar kollektivtrafiken även till kvinnors jämställdhet.
Tillgänglighetsanpassning av ytterligare hållplatser och bytespunkter ökar
framkomligheten för personer med funktionsvariationer.
Med ett utökat utbud kommer driftskostnaden sannolikt att stiga jämfört med idag.
Därutöver behövs ytterligare investeringsmedel för hållplatsanpassningar,
pendlarparkeringar och teknikutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av trafikplanerare Henrik Fahlbeck och kollektivtrafikutvecklare
Michael Schwertner.
Eva Gahnström (C) frågade om kvälls- och natt turer. Michael svarade att det
kommer med i slutversionen.
Karl-Johan Boberg (C) Påpekade att den version som sänds till regionstyrelsen har
alla förtydliganden inarbetade.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 249

• Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och överlämnar det till regionstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland
2019 – 2030
Version efter RS 2018-12-12
Förslag till ändringar, gulmarkerade, finns på sidorna 11, 12, 39 och 43.
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Sammanfattning
Kollektivtrafiken på Gotland ska vidareutvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess
marknadsandel ska växa, varför den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov. Det
regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr kollektivtrafikens
utveckling de kommande tio åren.
Gotland kan karakteriseras som en utpräglad landsbygdsregion. Både invånarantalet och
befolkningstätheten är låga och avstånden är förhållandevis stora. Ö-läget innebär att det inte finns
något naturligt samarbete med grannkommunerna. Sommarsäsongen är speciell på Gotland. Det bor
många delårsboende på ön och ett stort antal turister besöker Gotland under samma period.
Detta trafikförsörjningsprogram fastställer en målbild som består av det övergripande målet
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
och fler detaljerade mål och åtgärder inom de fem målområdena större attraktivitet, förbättrad
tillgänglighet, ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Människor
kommer att välja kollektivtrafiken först när de anser att den ger tillräckligt goda resmöjligheter.
Därav syftar målen främst på att öka kollektivtrafikutbudet på landsbygden och i staden. Takttrafik
ska införas och anslutningar inom busstrafiken samt till färjorna och till flygplatsen ska förbättras.
Alla resor ska vara sökbara i informationssystemen och ”Hela resan”-perspektivet ska
implementeras. Det perspektivet innebär att resenärerna ska få en bra trafikinformation och att det
ska vara enkelt att byta från och till andra trafikslag, i synnerhet cykeltrafiken. Kollektivtrafikens
tillgänglighet ska förbättras genom utbyggnad eller ombyggnad av viktiga bytespunkter och
hållplatser. Trots ett större utbud ska dess miljöpåverkan minska, detta görs genom att hela
fordonsflottan ska drivas med fossilfri energi.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller sju kapitel som tillsammans beskriver bakgrund, syfte,
samrådsprocessen, Gotlands unika förhållande avseende geografi, befolkning och näringsliv,
kollektivtrafikens nuläge, behovsanalys samt nationella och regionala styrdokument. Det sista
kapitlet kan anses som programmets kärna där målen för hur kollektivtrafiken på Gotland ska
utvecklas beskrivs.
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1 Bakgrund och förutsättningar
1.1 Utgångsläge
Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Region Gotland innehar landstings- och de
kommunala uppdragen, ansvarar för den regionala utvecklingen samt är regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Det är endast en kommun inom Region Gotland och avgränsningen
är tydlig med havet runt ön. Organisationen är unik i landet, i övriga delar av landet ligger ansvaret
för den regionala kollektivtrafikmyndigheten hos landstinget tillsammans med kommunerna i länet.
Myndighetsutövning gällande skolskjuts och färdtjänst är kommunala uppdrag som ibland
skatteväxlas för att tillhöra en större helhet. Vanligtvis finns en politisk nämnd som endast hanterar
kollektivtrafikfrågor.
All kollektivtrafik, den allmänna kollektivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken med skolskjuts,
färdtjänst och sjukresor planeras och styrs av Region Gotland. Myndighetsutövningen vid beviljande
av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts ligger också inom Region Gotlands ansvar.
Kollektivtrafikenheten på Teknikförvaltningen utför de regionala kollektivtrafikmyndighetsuppdragen
och ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken samt färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.
Teknikförvaltningen är en stor förvaltning med många olika ansvarsområden, såsom t.ex. vatten och
avloppsavdelning, fastighetsavdelning, hamnavdelning och planerings- och utvecklingsavdelningen
där kollektivtrafikenheten är en av tre enheter.
Skolskjutsansvaret finns hos Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är ansvarig för sjukresa vid utomlänsvård. Tekniska nämnden är
beslutfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av barn- och
utbildningsnämnden.

1.2 Syfte
Enligt lagen om kollektivtrafik ska varje kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som ska revideras regelbundet.
Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter det program som började gälla år
2013. Mycket har förändrats sedan 2013 och därför gjordes en bedömning att det inte var tillräckligt
med en revidering av programmet utan att det behövde skrivas om.
Programmet bygger på de nationella och regionala målen för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
utveckling på Gotland.

1.3 Målsättningar
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2019-2030 innehåller politiska mål för
planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. Trafikförsörjningsprogrammet ska antas av regionfullmäktige. Mål och åtgärder
som programmet föreslår är bland annat att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariationer, få ökad
nåbarhet till viktiga resmål, få fordon som drivs med förnybara drivmedel samt samordna för
resurseffektivitet mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken på Gotland
måste planeras utifrån det unika ö-läget och utifrån de förutsättningar och resandeunderlag som
finns på ön. Gotland är ingen storstadsregion där fem-minuters-trafik kommer att kunna erbjudas.
Däremot kan kollektivtrafikutbudet nyttjas i högre grad av boende och besökare i dagens
kollektivtrafik och det som föreslås i detta trafikförsörjningsprogram.
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1.4 Begrepp
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Färdtjänst
Kommersiell trafik
Tillgänglighet
Nåbarhet
Takttrafik

Stomlinje

Kompletteringslinje

Anropsstyrd trafik

Närtrafik
Bytespunkt
”Hela resan”perspektivet

Linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för
allmänheten.
Persontransporter som inte är öppna för allmänheten utan som
erbjuds till en definierad målgrupp som fått särskilt tillstånd.
Personer som på grund av någon form av funktionsvariation inte
klarar att resa i den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om
färdtjänsttillstånd.
Trafikföretaget beslutar själv om linjesträckning, tidtabell, taxa och
trafikeringsperiod utifrån marknadsmässiga bedömningar. Den
kommersiella trafiken regleras inte genom avtal med Region Gotland.
Med tillgänglighet betecknas i detta program hur personer med
funktionsvariationer kan använda kollektivtrafiken. Den syftar såväl på
fysisk barriärfrihet som på begriplighet.
Begreppet nåbarhet åsyftar i detta program på tillgängligheten av
kollektivtrafiksystemet för alla resenärer, t.ex. närhet till hållplatser
eller åtkomlighet av trafikinformation.
Takttrafik innebär att turer går med jämna mellanrum (kallad
taktintervall). I t.ex. timmestrafik avgår turerna på samma minut varje
timme, vilket gör det enklare att planera och komma ihåg tidtabellen.
Är körtiderna mellan knutpunkterna lite kortare än taktintervallet är
det möjligt att ha integrerad takttrafik. Fordonen möts på
knutpunkten vid varje taktintervall, vilket ger smidiga anslutningar
mellan samtliga linjer.
Stomlinjerna kännetecknas genom raka linjedragningar utan
avvikelser, takttrafik med hög turtäthet (minst en tur varje timme) och
snabba förbindelser. De utgör ”ryggraden” av kollektivtrafiksystemet
och trafikerar endast de stråken med det största resandeunderlaget.
Kompletteringslinjer trafikerar de medelstarka stråken. Bussarna går i
takttrafik med lägre turtäthet (en tur varannan timme) som kan
förtätas vissa tider. Kompletteringslinjer kan fungera som matartrafik
till stomlinjerna.
Med anropsstyrd trafik åsyftas allmän eller särskild kollektivtrafik som
bara kör när någon har bokat en resa. Den kan vara linjelagd (följer en
eller några få rutter) med eller utan fasta tider eller kan vara
områdesbaserad (utan fasta hållplatser).
Närtrafik är varumärket för den områdesbaserade anropsstyrda
trafiken på Gotland.
Med bytespunkt avses en hållplats där resenärer regelbundet byter
mellan olika busslinjer eller mellan buss och andra motoriserade
trafikslag.
En resa som innehåller byten mellan trafikslag till exempel mellan buss
och minibuss, även en cykeltur kan ingå. Hela resan inklusive byten
ska kunna sökas och bokas vid samma tillfälle.
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2 Samråd
2.1 Förstudie och workshopar
Under vintern 2016/2017 utarbetades en förstudie 1 av konsultföretaget Trivector Traffic i Lund.
Förstudien är ett kunskapsunderlag inför kommande trafikupphandlingar inom stadstrafik,
landsbygdstrafik samt skolskjuts. I förstudien analyserades kollektivtrafiken på Gotland och det
presenterades ett antal förbättringsförslag, exempelvis ett stomlinjekoncept på landsbygden samt en
utökad stadstrafik.
Utifrån den framtagna förstudien i arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet
genomfördes två workshopar med politiker och tjänstemän. Vid det första tillfället (2018-02-08)
diskuterades förstudien som är en viktig utgångspunkt för trafikförsörjningsprogrammet. Vid det
andra tillfället (2018-04-25) diskuterades förslag på målsättningar. Synpunkter som framfördes under
workshopen berörde önskemål om bland annat tätare och snabbare turer, kvällstrafik, bättre
hållplatser och pendlarparkeringar. Detta medförde att målsättningar reviderades innan programmet
skickades ut på remiss.

2.2 Dialogmöten
Nio dialogmöten om framtidens kollektivtrafik och framtidens serviceutbud på Gotland genomfördes
under april månad 2018. Under dialogmötena genomfördes gruppdiskussioner om framtidens
kollektivtrafik. Dialogmötena organiserades tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och
mötena hölls i Fårösund, Slite, Visby (2 möten), Roma, Östergarn, Klintehamn och Vamlingbo.
En sammanfattning av de viktigaste synpunkterna som framkom i genomförda diskussioner finns i
bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

2.3 Remiss
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss från juni till september 2018. Samtliga remissvar
har gåtts igenom och flertalet synpunkter tagits tillvara i slutversionen. Samtliga remissinstanser
finns bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

1

Kollektivtrafik Gotland – Förstudie. Trivector Traffic Rapport 2016:111, slutversion från 2017-03-27
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3 Geografi, befolkning och näringsliv
3.1 Geografiska förhållanden
Gotlands län ligger mitt i Östersjön, det minsta avståndet till fastlandet är ca 8 mil. Hela länet, som
består av ön Gotland och ett antal mindre öar, har en landareal på 3135 km2 (drygt 0,8 % av Sveriges
yta). Utsträckningen i nord-sydlig riktning är ca 176 km, den största utsträckningen från väst till öst är
52 km. Den nordöstligaste delen av länet utgörs av den 114 km2 stora ön Fårö. Förbindelsen med
Gotland upprätthålls av Trafikverket genom att bilfärjor regelbundet trafikerar mellan Fårösund och
Broa. Sträckan har en längd av ca 1300 m och är en del av väg 699.
Gotlands geografiska läge skapar unika förhållanden jämfört med övriga län. Trafikområdet är av
naturliga skäl begränsat. Endast de personer som – tillfälligt eller året om – bor på Gotland utgör
underlaget för trafiken, eftersom det inte finns några transitresenärer. Arbetsmarknad och näringsliv
på Gotland drar nytta av närheten till Stockholm, landets största region. Stockholmsregionen
tillgodoser också den gotländska besöksnäringen med ett större underlag. På somrarna besöker
många turister Gotland vilket leder till förändrade resmönster. Många besöksmål ligger utanför
tätorterna vilket medför att de sällan kan nås med kollektivtrafik.
Gotland är det enda länet i Sverige utan järnvägstrafik. Det sista persontåget gick i september 1960. 2
Trafiknätet utanför tätorterna består av 1487 km allmänna vägar, varav 417 km är länsvägarna nr
140-144 och 146-149. 3 Samtliga tätorter och många mindre samhällen ligger vid länsvägarna. Till
infrastrukturen för persontrafik hör också hamnterminalen i Visby, belägen söder om Visby
innerstad, och Visby flygplats, som ligger omkring 4 km norr om staden.

3.2 Befolkning och dess utveckling
I slutet av år 2017 bodde 58 595 personer på Gotland, varav 42 % var bosatta i den största tätorten
Visby. Det innebär att 58 % av hela befolkningen bor på landsbygden. Tabell 1 visar att
befolkningstätheten är ganska låg och ligger under riksgenomsnittet (24,5 invånare/km2). Utanför
tätorterna är befolkningstätheten med bara 7,2 invånare/km2 betydligt lägre än genomsnittet för
hela Gotland.
Tabell 1. Fördelning av befolkningen och befolkningstäthet 2017

Invånare (2017-12-31)
Gotland
därav i
därav i
därav i

total
samtliga tätorter
Visby (inkl. Norra Visby)
Tätorter utom Visby
Vibble-Västerhejde
Hemse
Klintehamn
Slite (inkl. Slite norra)
Romakloster
Fårösund
Väskinde (inkl. Brissund och Själsö)

Män
29 236
17 748
11 766
5 982
1 099
821
749
776
562
465
380

2

Kvinnor
29 359
18 728
12 687
6 041
1 079
887
786
747
638
411
385

Total
58 595
36 476
24 453
12 023
2 178
1 708
1 535
1 523
1 200
876
765

Landareal
(2015)
km2
3134,98
44,57
15,12
29,45
4,48
2,13
2,92
2,24
2,28
2,85
2,72

Befolkningstäthet
invånare/km2
18,7
818,4
1617,3
408,3
486,2
801,9
525,7
679,9
526,3
307,4
281,3

Det har återuppbyggds en 6,5 km lång delsträcka av före detta Slite-Roma Järnväg (nedlagd 1953) som
museijärnväg. Föreningen Gotlandståget trafikerar sträckan Hesselby (Dalhem) – Roma under
sommarsäsongen. Eftersom det handlar sig om turisttrafik, tillämpas inte lagen om kollektivtrafik och trafiken
kommer följaktligen inte att behandlas i detta trafikförsörjningsprogram.
3
Enligt uppgifter från Trafikverket.
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Tofta
343
315
658
5,02
131,1
Lärbro
209
217
426
0,75
568,0
Stånga
154
175
329
1,11
296,4
Burgsvik
172
156
328
1,27
258,3
Havdhem
137
125
262
0,95
275,8
Tingstäde
115
120
235
0,73
321,9
Utanför tätorter
11 488
10 631
22 119
3090,41
7,2
Källor: Invånarantal från demografen.gotland.se (besökt 2018-09-10), landarealer från SCB:s tätortsstatistik
(Tätorter 2015; www.scb.se/MI0810, publicerad 2018-03-28), Gotlands landareal från SCB:s statistikdatabas,
tabell ”Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön”,
statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-11)

Könsfördelningen är nästan jämn när man ser på hela befolkningen. Det finns dock vissa skillnader
mellan landsbygd och stad. I Visby bor drygt 1000 st. fler kvinnor än män. Utanför tätorterna gäller
det motsatta. Där bor det drygt 850 st. fler män än kvinnor.
Gotlands befolkning växer, år 2017 bodde 1326 eller 2,3 % fler personer på Gotland än år 2010.
Eftersom det finns ett så kallad negativt födelsenetto (fler dödsfall än födelser) beror tillväxten på ett
positivt inflyttningsnetto. Det flyttar alltså fler personer till Gotland än från. De flesta tätorter
gynnades av att det flyttade fler personer till Gotland. Tätorterna växte även genom inflyttning från
landsbygden på Gotland. Invånarantalet i tätorterna ökade mellan 2010 och 2017 med 3989
personer, medan befolkningen utanför tätorter minskade med 2663 personer under samma
tidsperiod. Sedan 2015 pekar dock även den siffran uppåt igen. År 2017 bodde 308 fler personer
utanför tätorter än 2015. Figur 1 jämför utvecklingen mellan 2010 och 2015 samt 2015 och 2017.
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Figur 1. Befolkningsutveckling i Gotlands tätorter

I nästan alla tätorter på Gotland växer befolkningen samtidigt som utvecklingen ofta pekar nedåt på
landsbygden. Från 2010 till 2017 minskade befolkningen i 54 av 92 socknar med mer än 2 %, i 17 av
dem med över 10 %. Däremot ökade befolkningen i 24 landsbygdssocknar med mer än 2 % i samma
tidsperiod, 9 av dem har vuxit med mer än 10 %. Anmärkningsvärt är att tillväxten inte bara har skett
i Visbyområdet (se Figur 14 på sidan 47). Utvecklingen i den närmaste tiden visar en delvis annan
bild. Mellan åren 2016 och 2017 ökade befolkningen i 34 socknar med mer än 2 % samtidigt som den
minskade i 22 socknar med över 2 %.
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Gällande åldersstrukturen avviker Gotland ganska tydligt från de siffror som gäller för hela riket.
Gotland har lägst andel ungdomar och högst andel pensionärer i Sverige. I Tabell 2 jämförs siffrorna
för Gotland med riksgenomsnittet.
Tabell 2. Åldersstruktur på Gotland jämfört med riksgenomsnittet (år 2017)

Åldersklass

Män
Kvinnor
Gotland
Riket
Gotland
Riket
0-1 år
1,9 %
2,4 %
1,8 %
2,3 %
2-5 år
4,3 %
4,9 %
3,8 %
4,7 %
6-9 år
4,5 %
5,0 %
4,4 %
4,7 %
10-12 år
3,2 %
3,6 %
2,9 %
3,4 %
13-15 år
3,1 %
3,4 %
2,9 %
3,3 %
16-18 år
3,2 %
3,4 %
2,9 %
3,1 %
0-18 år
20,2 %
22,7 %
18,7 %
21,4 %
19-24 år
7,3 %
7,4 %
6,2 %
6,9 %
25-44 år
22,1 %
26,9 %
21,1 %
25,8 %
45-64 år
26,6 %
24,8 %
27,6 %
24,5 %
19-64 år
56,0 %
59,1 %
54,9 %
57,2 %
65-79 år
18,8 %
14,3 %
19,1 %
15,2 %
80-84 år
2,8 %
2,2 %
3,5 %
2,8 %
85 år och äldre
2,1 %
1,8 %
3,8 %
3,4 %
65 år och äldre
23,7 %
18,3 %
26,4 %
21,4 %
Genomsnittsålder
43,6 år
40,3 år
45,8 år
42,1 år
Källa: SCB:s statistikdatabas, tabeller ”Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön” och ”Befolkningens
medelålder efter region och kön” (statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-13)

Befolkningsprognosen för Gotland 4 till år 2027 visar, att befolkningen ska växa till 61 183 invånare
(+4,4 %). Andelen ungdomar ska öka lite till 21,2 % (män) och 19,5 % (kvinnor), men det förväntas
också att det ska finnas fler pensionärer, vilket innebär att deras andel stiger till 26,2 % (män) och
29,3 % (kvinnor). En särskilt stor ökning prognostiseras i åldersklassen 80 år och äldre. Det bodde
3581 personer i denna åldersklass på Gotland år 2017, men siffran förväntas öka med 1915 personer
till 2027. Åldersgruppens andel förväntas därmed att stiga från 6,1 % till 9,0 %.

3.3 Näringsliv
Region Gotland är den största arbetsgivaren på ön. Totalt är ca 6500 personer eller nästan 20 % av
den arbetsföra befolkningen (18-64 år) anställda av Region Gotland. Drygt hälften av medarbetarna
arbetar inom vård och omsorg, en ytterligare tredjedel inom utbildning, fritid och kultur; 76 % av
Region Gotlands medarbetare är kvinnor. Huvudkontoret ligger på Visborgsområdet i Visby, men de
flesta verksamheterna är fördelade över hela Gotland (se Tabell 3).
De näst största arbetsgivarna, AB Svenska Spel och Försäkringskassan, tillhör även den offentliga
sektorn. AB Svenska Spel med 425 medarbetare och Försäkringskassan med 375 medarbetare har
sina kontor belägna i den norra delen av Visby. Den största privata arbetsgivaren är PayEx Finance AB
med 375 medarbetare. Störst inom den industriella sektorn är Cementa AB i Slite med 240 anställda.
De allra flesta företagen är små och finns framförallt inom jordbruk, handel och byggindustrin. 5
Handeln är till stor del koncentrerad i Visby, där det finns tre handelsområden: innerstaden (inkl.
Östercentrum) såväl som Skarphäll och Stenhuggaren i utkanten av staden. Dagligvarubutiker finns

4
5

Statisticon AB: Befolkningsprognos 2018-2027 Region Gotland. Uppsala, u.å. (2018)
Antalen anställda gäller år 2016 och är tagna ur ”Gotland i siffror 2017”, s. 19
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därutöver i Hemse, Klintehamn, Slite, Roma, Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Stånga, Havdhem,
Katthammarsvik, Ljugarn, Fole, Stenkyrka, Rone, När och på Fårö. (Källa: Gotland i siffror 2017, s. 65).
Koncentrationen av de större arbetsgivarna på få områden leder till en omfattande arbetspendling.
På grund av den stora befolkningsandelen på landsbygden är det många som kör bil till arbetet.
Bilinnehavet på Gotland uppgår till 611 personbilar per 1000 invånare, vilket är den högsta siffran i
Sverige. Riksgenomsnittet för bilinnehavet exklusive storstadsregionerna 6 är 528 personbilar per
1000 invånare. Genomsnittet för hela riket är 479 personbilar per 1000 invånare. 7

3.4 Service och utbildning
En serviceverksamhet som har stor betydelse för hela regionen är Visby Lasarett som fungerar som
akutsjukhus för hela Gotland. Centrala utbildningsverksamheter är Wisbygymnasiet med ca 1500
elever och Uppsala Universitet – Campus Gotland, där det under 2017 studerade ca 900 stycken
helårsstudenter. Alla dessa tre verksamheter är lokaliserade i Visby. Wisbygymnasiet har dessutom
lantbruksutbildning på Lövsta i Roma.
I Tabell 3 redovisas verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid som är viktiga
ur ett kollektivtrafikperspektiv.
Tabell 3. Offentlig och fristående serviceverksamhet med stor betydelse för kollektivtrafiken

6
7

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Idrottshall

Ungdomsgård
X
X
X
X
X
X

Simhall

X
X

Teater

X
X
X
X
X
X

Bibliotek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vuxenutbildning

Särskilt boende

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ishall

X
X

X
X
X
X
X
X

Skola 7-9

X
X

Kultur och fritid

Skola F-6

V
V
V
V
T
T

Utbildning

Förskola

Visby
Hemse
Klintehamn
Slite
Roma
Fårösund
Lärbro
Väskinde
Stånga
Havdhem
Dalhem
Endre
Fole
Garda
Sanda
Stenkyrka
Vänge
Eskelhem
Västerhejde
Fardhem*
Burs*

Folktandvård

Vårdcentral (V)
Trygghetspunkt (T)

Vård och omsorg

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Riket utan Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.
Källa: Egen beräkning, baserad på SCB:s befolkningsstatistik och fordonsstatistik. Siffrorna gäller år 2017.
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Ljugarn*
När/Lau*
Tofta*
Fårö*
Hogrän*
Kräklingbo*
Gothem*
Hellvi*
Lokrume*
Storsudret
Östergarnslandet

T
T
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X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

* Fristående verksamheter, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen https://www.gotland.se/43921
Utöver det som redovisas i Tabell 3 finns det särskilda boenden i Bro och När, en grundskola F-3 med
förskola i Eskelhem och en grundskola F-6 samt två förskolor i Västerhejde. Östergarnslandets
grundskola finns i Kräklingbo, Sudrets grund- och förskola är belägen i Öja.
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4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
4.1 Bakgrund
Region Gotland ansvarar såväl för landstings- som för de kommunala uppgifterna. Det innebär att
Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik vilket är en viktig förutsättning för
ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna
kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På
Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i
Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts.
Det pågår en samordning av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Skolskjutsbussarna är öppna för
allmänheten som får åka med i mån av plats. För att utnyttja fordonen bättre kan enligt
transportörsavtalet, som gäller sedan 1 juli 2018, taxibilar och minibussar användas inte bara i
Närtrafiken, men även i alla former av särskild kollektivtrafik. Nytt i transportörsavtalet är att alla
resenärstyper kan samplaneras i samma fordon, t.ex. kan en färdtjänstresenär få dela bil med en
skolelev eller närtrafikresenär.

4.2 Utbud i landsbygdstrafiken
4.2.1 Linjelagd trafik
I dagsläget finns det 13 linjer inom den allmänna linjelagda landsbygdstrafiken. I tidtabellperioden
2018-2019 är linjesträckningar och utbudet som Figur 2 och Tabell 4 visar. Linje 14 upphörde som
egen linje den 15 juni 2018; turerna utgör numer en del av linje 11. Utbudet anges i antal turer för
varje riktning, uppdelat i vardags- och helgturer. Sommartidtabellen gällde från den 16 juni till den 19
augusti 2018, vintertidtabellen gäller från den 20 augusti 2018 till den 11 juni 2019.

Figur 2. Linjenät i landsbygdstrafiken 2018/19 (vänster: vintertidtabell, höger: sommartidtabell)
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På skoldagar trafikeras alla 13 linjerna med sammanlagt 145 turer om dagen, i tillägg finns det många
förstärkningsturer till och från Wisbygymnasiet. På helgdagar är utbudet betydligt mindre med bara
42 turer på fem linjer. Skillnaderna mellan enskilda turer på samma linje kan vara ganska betydande.
I synnerhet gäller det linje 61, där nästan varje tur har sin egen körsträcka. Förbindelserna Visby –
Burgsvik och Visby – Väskinde är fördelade på tre linjer vardera. Det gör att utbudet upplevs
svårbegripligt, inte minst av besökare.
Tabell 4. Utbud i landsbygdstrafiken i tidtabellperioden 2018-19

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
10 Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
82,5 1
1
3*
2
2
3
Hemse – Klintehamn – Visby
56,9 5
2
4
3
5
1
3
Klintehamn – Visby
34,1 8
3
7
3
11
9
11
9
11 Vamlingbo – Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
104,6 3
2L
2
1L
Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
83,3 4
4
3
5
2
1
3
1
57,7 6+F 2 8+F 1
2L
4L
Hemse – Roma – Visby
6L
6L
Roma – Visby
18,3 1
1
12 Burgsvik – Hemse – Visby via Hejde
76,7 3
2
3
1
Hemse – Visby via Hejde
51,1 1
1
2
1
1
13 Hemse – Garde – Ljugarn – Roma**
55,5 2
2
Garde – Ljugarn – Roma
38,5 1
1
2
2
Ljugarn – Roma
28,3 1
20 Fårö Skär – Fårösund – Lärbro – (Slite –) Visby
81,3 3
3
3
3
Fårösund – Lärbro – Slite – Visby
69,5 5
5
6
5
6
3
8
3
Fårösund – Lärbro – Visby
56,7 6
5
4
1
2
1
22 Lärbro – Slite – Bäl – Visby
45,8 4
5
2
2
Slite – Bäl – Visby
38,0 4
3
4
1
3
S
S
24 Åminne – Bäl
18,1 1
1
27 Väskinde – Visby
12,1 2S
2S
32 Havdhem – Klintehamn
34,0 1
1
1
1
41 Sandviken – Katthammarsvik – Dalhem – Visby
63,0 3
3
5
3
Katthammarsvik – Hörsne – Dalhem – Visby
57,4 1
1
Katthammarsvik – Dalhem – Visby
52,5 5
2
5
2
2
2
1
51 Klintehamn – Visby via Sanda
39,3 3
3
2
2
61 Slite – Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby 62,2 2
1
2
1
3
2
Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
51,8 3
2
2
43,8 3
2
2
Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
3
3
3
13,4 1
1
Lummelundagrottan – Väskinde – Visby
2
2
Väskinde – Visby
12,6 2
2
2
2
62 Väskinde – Visby
18,1 2S
2S
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B.
* Fredagar körs en tur Visby – Burgsvik istället för Visby – Hemse.
** På sommaren trafikeras sträckan även med några turer av linje 11.
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
+F tilläggstur på fredagskvällar
L
varav en tur via Ljugarn
S
endast skoldagar

Då sommartidtabellen råder under skolornas sommarlov, förlängs några turer av linje 11 söderut via
Hamra till Vamlingbo på Sudret, som är utan linjelagd trafik i vintertidtabellperioden. Detsamma
gäller Fårö, dit några turer på linje 20 förlängs under sommaren. Därutöver går linje 13 från/till
Hemse (istället från/till Garde) och linje 41 som går från Katthammarsvik vidare till Sandviken.
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Linjerna 10, 11 och 20 fungerar som stomlinjer och de står för 70 % av resandet i landsbygdstrafiken.
Linjerna 22, 41 och 61, som 2017 tillsammans hade en resandeandel av 16 %, är kompletteringslinjer
och trafikerar ett antal områden med glesare befolkning som inte är anslutna till en stomlinje. Övriga
åtta linjer kan delas upp i pendlingslinjer (12 och 51) och skollinjer (13, 14, 24, 27, 32 och 62).
Linjerna 14, 24, 27 och 62 trafikeras inte under sommarlovet. Eftersom linjerna 13 och 32 har en viss
betydelse för turisttrafiken trafikeras de även under sommaren.

4.2.2 Närtrafik
Närtrafik är varumärket för den anropsstyrda trafiken på Gotland och utgör basutbudet där ingen
linjelagd trafik finns. Region Gotland har tecknat avtal med Samres som tar emot beställningar och
planerar turerna. Beställningen måste göras senast kl. 16 dagen innan en planerad resa ska
genomföras.
Landsbygden på Gotland är indelad i 18 st. områden. Resenären blir hämtad vid sin bostad och får
åka till närmaste tätort under två eller tre vardagar i veckan enligt tidtabell. Från vissa områden kan
man åka till två tätorter. Uppehållet i tätorten varar två till tre timmar, därefter skjutsas resenärerna
tillbaka till bostaden. För närtrafiken finns följande hållplatser i tätorterna:
-

Fårösund: ICA Bungehallen, Kronhagsvägen och Stuxgården
Slite: Vårdcentralen, ICA, f.d. Pressbyrån
Visby: Lasarettet, Korpen (vårdcentral), Coop Öster, Willys
Klintehamn: Konsum, f.d. ICA Donnersgatan, Vårdcentralen
Hemse: Torget/Konsum, Vårdcentralen

Som hållplatserna visar ska närtrafiken tillgodose basbehovet av serviceresor, alltså köp av livsmedel
och läkarbesök.

4.3 Utbud i stadstrafiken
Stadstrafik finns i Visby och består av sex linjer, Tabell 5 och Figur 3 visar utbudet i tidtabellperioden
2018-2019. Giltighetsperioderna är samma som i landsbygdstrafiken.
Tabell 5. Utbud i Visby stadstrafik i tidtabellperioden 2018-2019

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
1
Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
9,1 18*
15
8*
7
Gråbo – Region Gotland – Österct. - Lasarettet
10,8 9
10
4
4
2
Östercentrum – Terra Nova
7,0 13
12
6
6
3
Visby busstation – Farmek (Österby)
5,6 2
1
2
1
Visby busstation – Hyvelgatan (Skarphäll)
3,1 3
3
3
3
4
Visby busstation – Flundreviken (Snäck)
4,9 4
4
7
4
7
4
5
Lasarettet – Gråbo – Terra Nova – Lasarettet
19,1 2 5+L 1 4+L 12+F 5+L 10 5+L
6
Visby busstation – Visby hamnterminal o. tillbaka
7,0 5
14
8
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B
* första turen går endast Pilhagsvägen – Östercentrum
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
+F tilläggstur på fredagskvällar
+L tilläggstur på lördagskvällar
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Figur 3. Visby stadstrafiks linjenät 2018/19

Linje 1 är den viktigaste stadslinjen och stod för ca 74 % av resandet i stadstrafiken år 2017, följt av
linje 2 med ca 16 %. Linje 2 förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet Stenhuggaren
med busstationen. Linje 5 är en ringlinje som ersätter linje 1 och 2 på vardagskvällar och helger samt
mellan kl. 9 och kl. 15 på vardagar i sommartidtabellen. Sträckan trafikeras i båda riktningarna,
beroende på riktningen är de betecknade som 5A (motsols) eller 5B (medsols). Linje 3 är avsedd för
arbetspendling till industri- och handelsområdena Skarphäll och Österby och linje 4 förbinder
stadsdelen Snäck med stadens centrum. På sommaren tar sig många badgäster med linje 4 till och
från badet vid Gustavsvik. Linje 6 utgör förbindelsen mellan busstationen och hamnterminalen för
anslutning till och från färjorna.

4.4 Särskild kollektivtrafik
Region Gotland är den myndighet som beviljar färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Taxor och
bestämmelser för färdtjänst och sjukresor beslutas av Regionfullmäktige. Taxeuppgifterna i detta
avsnitt är tagna från taxan som gäller i april 2018. Skolskjutsar är en del av den särskilda
kollektivtrafiken, även här är Region Gotland ansvarig myndighet.

4.4.1 Färdtjänst
Antalet beviljade färdtjänsttillstånd var år 2017 totalt 2284 stycken. Under 2016 och 2017
genomfördes 44 000 respektive 46 000 färdtjänstresor på Gotland. Taxan för färdtjänst baseras på
kilometeravstånd för resan och den differentieras mellan dag- och nattaxa. Nattaxan gäller mellan kl.
22 och kl. 05. Egenavgiften betalas direkt till chauffören i bilen eller så faktureras resenären i
efterhand. Det minsta beloppet (0-4 km) är 44 kronor dagtid eller 55 kronor nattid, det maximala
beloppet (över 55 km) är 104 kr dagtid eller 114 kronor nattid.
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Sedan 1 april 2018 finns en möjlighet för färdtjänstberättigade att köpa Länskort Plus, Förortskort
Plus eller Visbykort Plus. Färdtjänstresenärer som väljer att köpa Länskort Plus åker för en fast
månadskostnad i färdtjänsten men åker dessutom på kortet i busstrafiken över hela ön i
landsbygdstrafik och i stadstrafiken Visby. För Länskort Plus och Förortskort Plus uttages samma
avgift som för ett Länskort/Förortskort vuxen i busstrafiken. För närvarande är kostnaden för
Länskort Plus 750 kronor och Förortskort Plus 495 kronor för kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i kollektivtrafiken på
landsbygden med ”Bussiga kortet”. Barn och ungdomar upp till 20 år reser således gratis i färdtjänst
på landsbygden. För barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland och är
beviljade färdtjänst erbjuds Visbykort Plus för färdtjänstresor inom Visby samt för bussresor i
stadstrafiken Visby. Kostnaden för Visbykort Plus är densamma som kostnaden för ett Visbykort
vuxen, för närvarande 370 kronor för en kalendermånad.

4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Region Gotland erbjuder färdtjänstberättigade att resa färdtjänst i annan kommun. Resan får vara
maximalt nio mil. En egenavgift av 90 kronor uttages för varje påbörjad tremilsintervall. Önskar
resenären resa längre än nio mil, får resenärer stå för hela kostnaden själv över niomilsgränsen.

4.4.3 Riksfärdtjänst
Under 2017 beviljades 7 beslut om riksfärdtjänstresa. Avgiften är reglerad i lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.

4.4.4 Sjukresor
Region Gotland erbjuder sjukresa i taxi, serviceresa, för personer som bedöms ha särskilda
medicinska skäl för resor till och från vårdinrättningar. Sjukresa med egen bil erbjuds till personer
som reser fler än åtta gånger under en fyraveckorsperiod till vårdinrättning. Alla som är i behov av
sjukresa erbjuds gratis resa i busstrafiken. År 2017 genomfördes totalt 29 000 stycken sjukresor i taxi.
Egenavgift för serviceresa i taxi baseras på kilometeravstånd. Högkostnadsskydd finns på 1900 kronor
för resor under en 12-månadersperiod.
Samtliga bussar i landsbygdstrafiken på Gotland samt i stadstrafiken Visby är
tillgänglighetsanpassade. Ett stort arbete kvarstår med att tillgänglighetsanpassa våra
busshållplatser.

4.4.5 Skolskjuts
Skolskjuts ska erbjudas i de fallen ett skolbarn/en elev, från förskoleklass till årskurs 9, uppfyller
kriterierna för rätt till skolskjuts. Dessa kriterier omfattar bland annat avståndet mellan skola och
hem och/eller mellan busshållplats och hem. I möjligaste mån ska den allmänna kollektivtrafiken
nyttjas vilket innebär att det är av största vikt att hållplatser och tidtabell anpassas till skolornas
placering och tider.
Noteras bör att förskolebarn med vårdnadshavare samt gymnasieelever och vuxenstuderande inte
har rätt till skolskjuts, utan är beroende av den allmänna kollektivtrafiken.

4.5 Övrig trafik
4.5.1 Upphandlad trafik
Den viktigaste förbindelsen mellan Gotland och fastlandet utgörs av färjetrafiken, ca 80 % av resorna
till och från Gotland går vattenleds. Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och det nuvarande
avtalet gäller fram till år 2027. Destination Gotland bedriver två färjelinjer året om (Visby –
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Nynäshamn, Visby – Oskarshamn) och en tredje linje sommartid (Visby – Västervik, 1 juni till 19
augusti). Vanligen går två stycken tur-retur-förbindelser om dagen mellan Visby och Nynäshamn
samt en tur-retur-förbindelse om dagen mellan Visby och Oskarshamn. Vid sommartid och under
storhelger tillkommer fler turer. Restiden enkel resa är 3 tim 15 min på Nynäshamnslinjen, 2 tim 55
min på Oskarshamnslinjen samt 2 tim 30 min på Västervikslinjen.

4.5.2 Kommersiell linjetrafik
Gotlands flygförbindelser till och från fastlandet bedrivs hela året som kommersiell linjetrafik. Visby
flygplats är den enda flygplatsen på Gotland med linjeflyg. Flygbolaget Braathens Regional Airlines
(BRA) har flera dagliga avgångar till Bromma, därutöver finns direktflyg några gånger i veckan till
Malmö och Göteborg. Med flera dagliga direktflyg till Arlanda flygplats, utförda av flygbolaget SAS,
ges möjligheten att byta till den internationella flygtrafiken. Sommartid trafikerar BRA med direktflyg
till ytterligare ett antal destinationer i Sverige (Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och
Ängelholm) samt till Helsingfors.
Den kommersiella busslinjetrafiken på Gotland är anpassad till besökarnas behov och trafikeras
endast under sommaren. År 2018 fanns följande tre linjer:
-

-

Flygbussarna Airport Coaches trafikerar sträckan Visby hamnterminal – Östercentrum – Visby
flygplats.
Veckorna 26 till 33 trafikeras en linje mellan Kneippbyn och upp till tre olika platser nära
Visby innerstad (Inre hamnen, hamnterminalen och Östercentrum). Linjen bedrivs av bolaget
Perssons Buss, Visby.
Sliteexpressen trafikerades för första gången mellan 24 juni och 12 augusti 2018 på uppdrag
av Slite Strandby, trafikutövare var Bergkvarabuss. Linjen erbjöd 7 st. expressturer dagligen
från Slite Hamn och Slite Strandby till Östercentrum samt Inre Hamnen i Visby och tillbaka.
Det gjordes inga uppehåll mellan Slite och Visby.

En ny trafik kommer att inledas där Geoshuttle AB ska transportera kryssningspassagerare mellan
kryssningskajen och Visby innerstad (Almedalen). Trafiken ska i huvudsak genomföras med eldrivna
fordon, men också andra fordon kan förekomma. Fordonen är anpassade för rörelsehindrade
personer.
Trafikföretag som bedriver kommersiell trafik får använda kollektivtrafikens hållplatser efter samråd
med Region Gotland. Biljettförsäljningen och spridningen av tidtabellsinformationen sköter företagen
själv. Trafikföretagen levererar tidtabellsdata till Samtrafiken och de får, efter samråd med Region
Gotland, montera egna tidtabellsanslag på hållplatserna i mån av utrymme.

4.6 Nåbarhet
En möjlighet att kvantifiera nåbarhet är att beräkna så kallade restidskvoter, alltså att jämföra
bussarnas restid med bilens. Då bussar använder samma infrastruktur som bilar gäller samma
hastighetsbegränsningar. Restiden med buss kan alltså i bästa fall vara lika lång som bilresan
(restidskvot = 1), normalfallet är dock att restiden för buss är längre (restidskvot > 1).
Tabell 6. Restider och restidskvoter mellan Visby och några utvalda orter på Gotland

Ort
Vibble
Hemse
Klintehamn

Avstånd till Visby
med bil (snabbaste
rutten) *)
4,9 km
51,6 km
33,7 km

Vanligaste (och
snabbaste) restid
med buss
0:18 h
1:00 h (0:50 h)
0:45 h
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Restid med bil *)

Restidskvot **)

0:08 h
0:49 h
0:33 h

2,25
1,22 (1,02)
1,36
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Slite
36,7 km
Romakloster
17,9 km
Fårösund
56,3 km
Tofta
20,1 km
Burgsvik
77,5 km
Katthammarsvik
48,5 km
Dalhem
19,4 km
Stenkyrka
23,8 km
Väskinde
12,2 km
*) Källa: Google Maps (tider i normal trafik)
**) Restid buss : Restid bil

0:45 h
0:20 h
1:20 h (0:55 h)
0:34 h
1:30 h
1:05 h
0:30 h
0:30 h
0:20 h

0:35 h
0:19 h
0:53 h
0:22 h
1:11 h
0:47 h
0:21 h
0:23 h
0:15 h

1,29
1,05
1,51 (1,04)
1,55
1,27
1,38
1,43
1,30
1,33

Medelvärdet för restidskvoten av de i Tabell 6 listade relationerna är 1,36 – bussarnas restid är alltså
i genomsnitt 36 % längre än den kortaste restiden med bil. Restidskvoter mindre än 1 kan endast
uppnås ifall kollektivtrafiken kör på egen infrastruktur. I stadstrafiken bidrar t.ex. busskörfiler till att
bussarna kan undvika att fastna i bilköer. På landsbygden är däremot järnvägen det enda
kollektivtrafiksystem som kan vara snabbare än bilen.

4.7 Resenärsantal och resenärsgrupper
Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt. I
Kalmar som intar näst sista platsen reser man mer än dubbelt så ofta kollektivt som på Gotland och i
de nordligaste länen är antalet kollektivtrafikresor per invånare betydligt större än på Gotland, se
Figur 4.
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Figur 4. Kollektivtrafikresor per invånare år 2017 (endast busstrafik)

Om en resenär byter till en annan busslinje räknas det som ny resa i statistiken. Det låga resandet på
Gotland kan till en viss del bero på två faktorer, dels geografi och dels på linjenätets struktur som
båda kan bidra till att resenärer byter i mindre omfattning än på fastlandet:
-

Stadstrafik finns bara i en ort, Visby, och byte inom stadstrafiken är ganska ovanligt. Utöver
detta är stadstrafiken i Visby jämfört med andra städer av samma storlek förhållandevis lågt
utnyttjad.
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De flesta resenärer inom landsbygdstrafiken når sitt resmål utan att byta till en annan
busslinje.
Stads- och landsbygdstrafiken är inte tillräckligt synkroniserade med konsekvensen att bara
få resenärer kan byta mellan de två systemen.
Det finns ingen busstrafik som passerar länsgränsen.

Figur 5 visar att antalet resenärer har, efter en betydande minskning mellan åren 2011 och 2013,
stabiliserat sig på en jämförelsevis blygsam nivå.
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Figur 5. Resenärer (antal påstigningar) i Gotlands kollektivtrafik

Trots att befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan åren 2011 och 2017 sjönk
resenärsantalet med 24 %. Det är skolungdomarnas resor med ”Bussiga kortet” som står för en hög
del 8 av resandet, varpå antalet skolungdomar i gymnasieålder påverkar resandestatistiken mycket.
Den stora tillbakagången i resandet beror till största andelen på att år 2012 avskaffades gratisresorna
för skolungdomar i Visby stadstrafik. Samtidigt minskade antalet ungdomar i åldersklass 16-18 år
mellan 2011 och 2013 med 20 %, medan antalet barn/ungdomar mellan 10 och 15 år var konstant.
Sedan år 2014 har antalet ungdomar (13 år och äldre) stigit långsamt och kommer enligt prognosen
fortsätta att öka.
År 2017 gjordes omkring 887 700 resor med den allmänna kollektivtrafiken, varav ca 699 000 resor
(78,8 %) i landsbygds- och 187 000 resor (21,0 %) i stadstrafiken. Den verkliga siffran är med stor
sannolikhet högre då inte alla resenärer registrerades under framförallt april månad på grund av byte
av tekniska komponenter i biljettsystemet. I närtrafiken genomfördes samma år 1 700 resor (0,2 %).
När man jämför linjernas andel av resandet, se Figur 6, så är det stomlinjerna som har flest resenärer.
På sommaren står linje 10 för nästan en tredjedel av hela resandet, medan fördelningen är lite
jämnare största delen av året, då vintertidtabellen gäller. Linje 5 har en större andel sommartid
eftersom den ersätter linje 1 och 2 större delar av dygnet än i vintertidtabellen.

8

Under vintertidtabellperioden är andelen 43 %, på sommaren 21 %. Betraktar man bara landsbygdstrafiken
(Bussiga kortet gäller inte i stadstrafiken), är motsvarande siffror 55 % och 25 %.
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Figur 6. Linjernas andel av resandet år 2017

En hög andel av resandet kan även bero på att det finns många turer, varför en jämförelse av den
genomsnittliga beläggningen per linje skulle vara intressant. Eftersom avstigande resenärer inte blir
räknade är det inte möjligt att beräkna beläggning. Istället jämförs medelvärdet av påstigande per
tur. Här bör det även beaktas att längden av en turs körväg spelar roll. Ju längre en tur är desto fler
hållplatser passerar den och desto fler resenärer kan stiga på.
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Figur 7. Påstigande per tur (genomsnitt för år 2017)

De mest trafikerade linjerna är inte alltid de som har högst beläggning. Linje 12, som är den
snabbaste förbindelsen mellan Hemse och Visby, har flest resenärer per tur, även om linjen bara står
för omkring 5 % av resandet i vintertidtabellperioden. Beläggningen är lägre sommartid, eftersom det
inte finns någon skolpendling och det är färre arbetspendlare.
Kollektivtrafikresenärer skiljs vanligtvis åt i olika resenärsgrupper genom taxan. På Gotland finns
följande grupper:
-

Barn till 6 år som åker gratis i sällskap av en vuxen;
Barn och ungdomar från 7 till 19 år åker med det så kallade ”Bussiga kortet” gratis i
landsbygdstrafiken om de är folkbokförda på Gotland;
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Student är en person äldre än 19 år som studerar på t.ex. universitet eller högskola och
måste kunna legitimera sig;
Vuxen är en resenär mellan 20 och 64 år som inte är student;
Pensionär är en person 65 år eller äldre;
Resenär som fyllt 80 år som reser gratis.

Studenter och pensionärer i landsbygds- och stadstrafiken samt ungdomar i stadstrafiken åker på en
reducerad taxa. Till gruppen ”övriga” räknas alla som av olika skäl inte ingår i en av de ovan nämnda
kategorierna. Det kan vara t.ex. resenärer med rollator eller med barnvagn som även får åka gratis.
Hur resandet fördelar sig på resenärsgrupperna, uppdelat på stads- och landsbygdstrafik, redovisas i
Figur 8.
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Figur 8. Relativa andelar av resenärsgrupperna (april – december 2017)

Det blir tydligt att den största resenärsgruppen då vintertidtabellen råder utgörs av ungdomar.
Nästan alla av dem (96,5 %) reser gratis med ”Bussiga kortet” vilket innebär att drygt 60 % av
resenärerna i landsbygdstrafiken åker gratis. På sommaren är bilden annorlunda, då är omkring
hälften av resenärerna vuxna, med anledning av att många besökare använder kollektivtrafiken.
Eftersom ”Bussiga kortet” inte gäller i stadstrafiken, åker ungdomar i mycket mindre utsträckning
med stadsbussarna än i landsbygdstrafiken.
48 % av alla resor gjordes av ungdomar, men deras befolkningsandel är 13,4 %. De reser i genomsnitt
mycket oftare än övriga resenärsgrupper. I Figur 9 visas att varje ungdom reste statistiskt sett nästan
31 gånger i tidsperioden 1 april till 16 juni samt 21 augusti till 31 december (210 dagar), medan en
pensionär åkte buss bara drygt 4 gånger och en vuxen gjorde genomsnittligt 5,6 kollektivtrafikresor i
samma tidsperiod.
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Figur 9. Relativa andelar av befolkningen (2017) och resandet (1/4-16/6 och 21/8-31/12 2017)

Betraktar man resenärsgrupperna per linje (se Figur 10) så framträder inte bara skillnaden mellan
stads- och landsbygdstrafik, men skillnaderna mellan de enskilda linjerna, beroende på deras
funktion. Skollinjerna 24, 27 och 62 används nästan uteslutande av ungdomar och på linje 3 är ca
80 % av resenärerna vuxna eftersom den linjen används för arbetspendling.
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Figur 10. Resenärsgruppers andelar, linjevis (april – december 2017)

Skillnaderna mellan sommar- och vintertidtabellperioden är stora. Andelen vuxna är mycket större på
sommaren, eftersom skolpendlingen faller bort och att många sommargäster reser med
kollektivtrafiken.

4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Kollektivtrafikens marknadsandel och kundnöjdheten analyseras utifrån enkätundersökningar som
görs genom Kollektivtrafikbarometern. 9 För 2017 låg kollektivtrafikresors andel av det motoriserade
resandet på 8 %, vilket är den näst minsta i hela landet. Se vidare information i Figur 11.
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Figur 11. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet på Gotland

9

Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) är en enkätundersökning, branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
koordinerar aktiviteterna. Varje månad intervjuas ett antal representativt utvalda personer i hela landet. En
sammanställning av resultaten publiceras årligen (se http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-ochsystem/kollektivtrafikbarometern/).
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Den låga andelen av det kollektiva resandet innebär att det inte är så många resenärer som deltagit i
undersökningen. Exempelvis beräknades marknadsandelen för år 2017 utifrån svar av 96 kunder, 10
sammanlagd svarade 701 personer. Därför måste diagrammets siffror användas med viss
försiktighet, eftersom basen statistiskt sedd är låg.
2017 var 54 % av kunderna på Gotland nöjda med kollektivtrafiken som helhet (Figur 12), vilket är
något lägre än riksgenomsnittet som ligger på 58 %. På frågan efter nöjdheten med senaste resan
svarade 80 % att de var nöjda, riksgenomsnittet ligger på 76 %. Det är stora skillnader i allmänhetens
nöjdhet, där icke-kunder inkluderas, när man jämför Gotlands resultat på 32 % och riksgenomsnittet
på 51 %.
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Figur 12. Nöjdhet med kollektivtrafiken

De som sällan eller inte åker kollektivt vet för lite om utbudet. En tredjedel av icke-kunderna svarade
att de inte vet hur de kan åka kollektivt eller så jämför de med bilens flexibilitet vilken aldrig kan
uppnås med kollektivtrafik. På frågan ”Jag kan använda bolaget för de flesta resor jag gör” svarade
71 % av icke-kunderna nej.
Den låga utnyttjandegraden av kollektivtrafiken kan också bero på att linjer och turer är begränsade
och resenärer saknar möjligheten att nyttja kollektivtrafiken på ett sätt som passar deras respektive
förutsättningar. Endast 18 % av icke-kunderna menade att avgångstider passade deras behov.

4.9 Biljettsystemet och taxan
Biljettsystemet som används är ett molnbaserat system där all data lagras i molnet istället för på
busskortet (resekort). Resenärerna laddar sitt kort med en eller flera produkter via kollektivtrafikens
hemsida eller i appen Ridango. I bussarna säljs alla biljettyper och betalsättet är med betalkort eller
kontantbetalning. En resenär behöver ha ett busskort vid köp av alla typer av periodbiljetter eller
reskassa. 11 Vid köp av enkelbiljetter behövs inget busskort. På Visby busstation kan alla biljettyper
köpas under öppettiderna kl. 08.00-17.00 på vardagar. Bussbiljetter säljs också på Turistbyrån vid
Donners plats i Visby samt ombord på Destination Gotlands färjor. Sedan sommaren 2018 säljs
bussbiljetter även i Pressbyråns butiker på Östercentrum i Visby och i Roma.
Nuvarande taxa som gäller för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor innehåller många
olika produkter och resenärskategorier. Produkterna 24- och 72-timmarskort, länskort och
10

En person definieras som kund om den har rest med kollektivtrafik minst 1-3 gånger om månaden; en person
som har rest kollektivt i mindre utsträckning definieras som icke-kund.
11
Reskassa betyder att en summa pengar (minst 100 kr) laddas på ett busskort och används sedan för köp av
rabatterade enkelbiljetter i bussen.
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förortskort Visby är giltiga i både stads- och landsbygdstrafiken. Priset för en enkel resa är fast inom
stadstrafiken i Visby, för landsbygdstrafiken är priset beroende av resans längd där sex prissteg finns.
De flesta produkterna har ett lägre pris vid förköp. Resenär som har reskassa får 30 % rabatt vid köp
av enkelbiljetter i bussarna. För närtrafiken gäller en enhetstaxa och särskild biljett behöver lösas då
länskort eller andra periodkort inte gäller i närtrafiken.

4.10 Ekonomi
År 2017 fick Region Gotland 12,7 miljoner kronor i intäkter från den linjelagda kollektivtrafiken.
Intäkterna kommer från biljettförsäljning. Kostnaderna för kollektivtrafiken var 55,1 miljoner kronor
och detta motsvarar en självfinansieringsgrad på 23 %. Siffran är visserligen låg men inte ovanlig för
kollektivtrafik på landsbygd. Härtill bidrar också att drygt hälften av alla resenärer får åka gratis (se
avsnitt 4.7).
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Figur 13. Kollektivtrafikens trafikeringskostnader (endast busstrafik) per invånare 2017

En jämförelse av trafikeringskostnaden per invånare visar att Gotland har, med stora avstånd från
övriga län, den lägsta siffran i hela landet, se Figur 13. Det innebär att på alla andra håll i landet
satsas det mycket mer resurser på kollektivtrafiken. Om det satsades lika mycket som i
riksgenomsnittet (2168 kronor per invånare) så fick kollektivtrafikens kostnad på Gotland vara 127
miljoner kronor årligen. Även om man tog bort de tre länen med de högsta kostnaderna vore
medelvärdet 1793 kronor och därmed nästan dubbelt så hög som på Gotland vilket motsvarar en
total kostnad på 105 miljoner kronor.
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5 Behovsanalys
Människor är olika och har därför helt olika resebehov. Olika resmål i vardagen kan till exempel vara
att åka till arbetet, skolan, läkaren, biblioteket, träningen eller att åka till en affär och handla. Utöver
detta kan varje enskild person också ha individuella resmönster beroende på exempelvis vilken tid
det är på dagen, vilken årstid eller väder det är. Även om kollektivtrafiken oftast har en lägre
flexibilitet jämfört med bilen måste tidtabellen givetvis vara anpassad till resenärers behov så bra
som möjligt.
Region Gotlands serviceutbudsstrategi ska säkerställa en levande landsbygd där det är attraktivt att
bo. Kollektivtrafiken är en viktig del i strategin, eftersom serviceverksamheterna ska kunna nås utan
bil.
Under samrådsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet har många olika synpunkter inkommit.
Utifrån dessa synpunkter och med hänsyn till serviceutbudsstrategin är de identifierade
kollektivtrafikbehoven sammanställda i detta kapitel. Behoven syftar inte bara till utbudet utan även
till t.ex. infrastruktur och teknik.
Under hösten 2018 genomförs en resvaneundersökning på Gotland, undersökningen kommer att
presenteras våren 2019 och kommer därmed inte att kunna arbetas in i detta
trafikförsörjningsprogram.

5.1 Utbud baserat på resenärers behov
Utbudet måste bli bättre anpassat till resenärers behov. Det gäller såväl de som bor på Gotland året
runt som alla delårsboende och besökare.

5.1.1 Pendlare
På vardagar är den största andelen av resenärerna pendlare, det gäller framförallt följande grupper:
-

Arbetspendlare från landsbygden till Visby
Arbetspendlare från Visby till större verksamheter på landsbygden t.ex. till Cementa i Slite,
vårdcentraler eller äldreboenden.
Arbetspendlare inom Visby
Gymnasieelever från landsbygden till Wisbygymnasiet
Grundskoleelever som anvisats allmän kollektivtrafik samt grundskoleelever som genom fria
skolvalet valt annan skola än anvisad.
Barn med vårdnadshavare till och från förskolan.

En utmaning är att skolans sluttider kan variera över veckodagarna. Dessutom går många skolelever
på aktiviteter efter skolan, såsom idrott, musik eller liknande och behöver kunna ta sig till
aktiviteterna och sedan kunna åka hem. Arbetspendlare som vill uträtta ärenden eller delta i
aktiviteter efter arbetet och åka hem senare på dagen är också en utmaning att planera
kollektivtrafik för.

5.1.2 Service- och utbildningsresenärer
En stor reseanledning är resor till service vilket sammanfattar resor till läkare eller vårdcentraler, till
myndigheter eller till dagligvarubutiker. Härtill hör dessutom resenärer inom vuxenutbildningen som
reser till Folkhögskolorna i Fårösund och Hemse. Linjedragningar ska förbättra möjligheten att nå
verksamheterna med kollektivtrafik, vilket också innebär att tidtabellerna behöver anpassas till
öppettiderna så långt som möjligt.
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5.1.3 Fritidsresenärer
Slutligen finns så kallade fritidsresor som varierar över tid och vart resan ska gå. Det kan vara
utflykter runt om på ön eller till Visby för idrottsaktiviteter, utställningar, konserter eller
restaurangbesök till exempel. Under sommaren tillkommer många resmål. Traditionellt görs de flesta
fritidsresorna på helgerna, men andelen fritidsresor på vardagar har vuxit kraftigt. Variationen av
resmål och restider är alltså mycket stor, vilket gör det till en utmaning att uppfylla alla behov med
kollektivtrafik. Det gäller också i stor utsträckning de behov som delårsboende och besökare har, då
det finns turistiska resmål som är belägna långt ifrån en busshållplats.

5.1.4 Hela resan-perspektivet och multimodalitet
En resa från dörr till dörr innebär ibland att byten mellan olika färdmedel behövs till exempel från
buss till minibuss eller till cykel. Där hela resan inte kan genomföras med kollektivtrafik kan
pendlarparkeringar för cykel eller bil vara ett bra komplement. Det är viktigt att tekniken finns för att
söka och köpa biljett för hela resan även om byte av trafikslag behövs.
En väldigt stor betydelse har givetvis anknytningen till och från förbindelserna med fastlandet, alltså
färjorna och flygen. Bussarna ska ansluta på Visby hamnterminal till och från båtarnas vanligaste
avgångs- och ankomsttider. Eftersom variationen av avgångs- och ankomsttiderna är stor över året
behövs det en fördjupad dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.
Bussarna på linje 20 (Fårösund – Visby) ska därutöver ansluta till Fårösundsfärjan.
Visby flygplats trafikeras av flygbolagen i större utsträckning sommartid än under resten av året.
Därför körs få bussanslutningar till och från flyget under vintertidtabellperioden. 12 Det har upplevts
som svårt att planera kollektivtrafik under vinterperioden då flygens ankomst och avgångstider
varierar under perioden och mellan veckodagar. Sedan ett antal år tillbaka körs kommersiell
busstrafik till och från Visby flygplats under sommaren.
På grund av den ganska glesa befolkningen kan många områden inte anslutas till den linjelagda
trafiken. Som basutbud i dessa områden finns istället närtrafiken, en områdesbaserad 13 anropsstyrd
trafik. I framtiden planeras att utveckla närtrafiken att även erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik för
anslutning till den linjelagda trafiken. För det behövs en samordning med linjetrafikens tidtabeller, så
att resenärerna enkelt och snabbt kan byta fordon. Möjligheten att beställa anropsstyrd trafik
behöver utvecklas så att förbeställningstiden kortas så mycket som möjligt samt att sättet att
förbeställa följer med i teknikutvecklingen, för närvarande går det endast att boka resorna inom
Region Gotlands verksamhetsområde genom telefonsamtal.
Utöver anslutningar ska även den så kallade multimodaliteten förbättras. Det innebär framförallt en
tätare samordning av de olika trafikslagen. Det ska vara enklare att använda både cykel och
kollektivtrafik. Möjligheten att ta med cyklar på bussen ska utökas, släpvagn för cyklar används
mycket i andra delar av Europa och ska utredas som alternativ till cykelställ på bussen. Att erbjuda
lånecyklar på de större bytespunkterna bör också utredas. Att bedriva cykeluthyrning på
bytespunkter är inte en verksamhet som ingår i Region Gotlands uppdrag men förutsättningar för
cykeluthyrning kan ges.

12

I vintertidtabellen 2018/19 trafikeras två turer varje vardag till och från flygplatsen på linje 61.
Områdesbaserad innebär i det här fallet att resenären blir hämtad hemma och körd tillbaka hem, det finns
alltså inga hållplatser. Av- och påstigning på resmålet (närmaste tätort) sker däremot vid fasta hållplatser enligt
tidtabell.

13
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5.2 Infrastruktur
Genom investeringar i infrastrukturen gör man resan tryggare och underlättar byten inom
kollektivtrafiksystemet såväl som mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Alla bytespunkter och
de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen,
hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara
hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag. Upprustningen av
hållplatserna är en del av det löpande arbetet och ingår därför inte som ett mål i detta program.
Väntsalen på Visby busstation bör ha en generös öppettid och bemannad under lämpliga tider.
En åtgärd för att minska bilåkandet är att bygga pendlarparkeringar som kan användas gratis när man
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett
bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna,
såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och Othems kors
(båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och
Fårösund.
Även för de som cyklar ska det bli enklare att använda kollektivtrafiken. Redan idag kan man lämna
sin cykel i ett låst cykelgarage vid Visby busstation, för resenärer med länskort ingår plats i
cykelgaraget. De övriga bytespunkterna, med prioritering av Hemse, Klintehamn och Slite, bör
utrustas med liknande låsta cykelgarage. Cykelparkeringar med väderskydd för cyklar behöver också
planeras vid ett antal hållplatser.

5.3 Biljettsystemet och taxan
Utvecklingen av teknik för biljettköp går väldigt snabbt framåt. Att möjliggöra förutsättningar för
resenärer att på enkla och via snabbt funna kanaler kunna köpa sin biljett är viktigt för att få behålla
och få fler resenärer. Försäljning bör finnas via olika kanaler såsom biljettautomater, på
försäljningsställen med generösa öppettider samt i appar etc. Behov finns att gå igenom
kollektivtrafiktaxan från grunden för att kunna erbjuda ett lagom antal lättförståeliga produkter till
rätt pris.
Betalkortbetalning i bussarna har införts under sommaren 2018 och ytterligare
betalningsmöjligheter, t.ex. med Swish, ska utredas. Idag är en kund som vill byta mellan närtrafiken
och linjetrafiken tvungen att köpa en ny biljett. Närtrafiken måste därför integreras i
landsbygdstrafikens taxa så att resenären bara behöver köpa en biljett för hela resan.

5.4 Information
Information är viktig för både resenärer och planerare. Resenärerna måste ha kännedom över
trafiken (tidtabell, eventuella förseningar, taxan) medan trafikplanerarna måste känna till resvanor
för att kunna anpassa trafiken till behoven. Alla resor bör vara sökbara, biljett ska kunna köpas för
hela resan även om byte av trafikslag behöver göras. Med alla resor avses här linjelagda bussturer,
närtrafik och skolturer.
De redan befintliga informationssystemen behöver vidareutvecklas, t.ex. för att kunna få bättre
realtidsinformation. Möjligheten att informera resenärer via skärmarna i bussen ska utnyttjas i större
omfattning. Även kommunikationen över ytterligare kanaler som ”sociala medier” kunde bidra till att
kunderna blir bättre informerade. Det underlättas därigenom att resenärer sedan 2016 har
möjligheten till gratis internetuppkoppling (WiFi) på alla bussar.
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5.5 Beteendepåverkan
Att enbart öka det kollektiva resandet har begränsad effekt för transportsystemets miljöpåverkan
och resurseffektivitet, om bilens marknadsandel fortsätter att vara hög. På lite längre sikt behöver
därför en betydande del av bilresandet flyttas över till kollektivtrafiken. I detta sammanhang är
satsningar på kollektivtrafiken mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet.
Sett utifrån ett kollektivtrafikperspektiv vore det önskvärt att åtgärder genomfördes, som direkt eller
indirekt främjar kollektivtrafiken genom att påverka människornas beteende. Ett exempel är att
arbetsgivaren betalar kostnaden för arbetspendlingen om medarbetaren åker med kollektivtrafik. Ett
annat exempel är utbudet och priset av parkeringsplatser. Bra kollektivtrafik möjliggör att ett lägre
parkeringstal kan användas vid nybyggnation av bostads- och handelsområden, vilket kan bidra till
ett reducerat bilägande. På längre sikt kunde man reducera antalet parkeringsplatser även i befintliga
områden, under förutsättningen att kollektivtrafiken förbättras samtidigt. Även höjda
parkeringsavgifter har en styrande effekt. Som tredje exempel kan man nämna bilpooler, som bidrar
till att färre människor är tvungna att äga en egen bil. Alla dessa åtgärder ligger dock utanför
trafikförsörjningsprogrammets tillämpningsområde.
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6 Strategiska inriktningar
6.1 Nationella mål
6.1.1 Nationella transportpolitiska mål
De nationella transportpolitiska målen, utförda i regeringens proposition 2008/09:93 och antagna av
Riksdagen den 20 maj 2009, hör till utgångspunkterna för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet är preciserat genom funktions- och
hänsynsmålet:
Övergripande målet
Funktionsmålet
Tillgänglighet

Hänsynsmålet
Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

6.1.2 Miljö- och klimatmål
Det svenska miljömålssystemet består av det övergripande generationsmålet och 16
miljökvalitetsmål, varav de följande tre har beröringspunkter med trafiksystemet: 14
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft
God bebyggd miljö

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (formulerat i proposition
2016/17:146), i vilket miljömålen preciseras och ytterligare etappmål och åtgärder är formulerade.
Transportsektorn ska uppfylla följande mål:

14

Uppgifter hämtades från www.miljomal.se, besökt den 5 april 2018.

30

Trafikförsörjningsprogram 2019

Version RS 2018-12-11

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

6.1.3 Branschgemensamma mål
6.1.3.1 Miljömål
Förutom de miljö- och klimatmål som formulerades av regeringen finns det också specifika mål i
kollektivtrafikbranschen. Organisationen Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
(Partnersamverkan) beslutade i juni 2018 en reviderad version av det branschgemensamma
miljöprogrammet.
Miljöpolicyn är att:
Kollektivtrafiken i Sverige bidrar till ett hållbart resande genom att minska behovet av
privatbilstransporter med en utökad och attraktiv kollektivtrafik och genom att ständigt minska våra
egna verksamheters miljöpåverkan.
Den branschgemensamma miljöpolicyn är utgångspunkt för följande tre miljömål:
Klimat- och
Energimål*
Luftkvalitetsmål**
Bullermål

2016
2025
2030
Koldioxidutsläpp (g CO2/pkm)
25
15
7
Förändring från 2016
–40 %
–70 %
Energianvändning (kWh/pkm)
0,27
0,20
0,16
Förändring från 2016
–25 %
–40 %
Kväveoxider (g/kWh)
1,8
0,7
0,3
Partiklar (mg/kWh)
10,5
8,0
7,0
För närvarande kan inte ett kvantifierat mål för buller formuleras. Införande
av elbussar är den åtgärd som mest kraftfullt bidrar till sänkta bullernivåer i
stadstrafik.

pkm Personkilometer
* Sammantaget mål för spårtrafik, busstrafik och fartygstrafik under allmän trafikplikt
** Mål för busstrafik under allmän trafikplikt

Det branschgemensamma miljöprogrammet ska fungera som stöd vid utformandet av miljöprogram
inom kollektivtrafikens delbranscher buss, taxi och tåg. Därför rekommenderas det att programmets
miljömål inte bör tillämpas direkt på den regionala verksamheten.
6.1.3.2 Fördubblingsmålet
Fördubblingsmålet framtogs år 2008 av Partnersamverkan, där de viktigaste organisationerna i
kollektivtrafikbranschen samarbetar. Målet är uppdelat i
-

Övergripande målet: Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt
Delmål: Antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006

I en rapport 15 beskrivs åtgärder hur målet kan nås, med antingen kollektivtrafikfrämjande åtgärder
eller bilhämmande åtgärder såväl som en kombination av båda.
Fördubblingsmålet gäller endast resor med motoriserade färdmedel. Basår är 2006, fördubblingen av
marknadsandelen ska nås senast år 2030. 16

Helen Lindblom, Anders Bondemark, Karin Brundell-Freij, Eva Ericsson: Fördubblad marknadsandel för
kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna? WSP Analys & Strategi, Göteborg 2016
16
dito, s. 8
15
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6.2 Regionala mål
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 fungerar som regional utvecklingsstrategi och blev antagen av
kommunfullmäktige den 18 juni 2008. Det är följande övergripande mål som ska leda utvecklingen:
•
•
•
•
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

I kapitlet Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem fördjupas de övergripande målen
genom målbilden
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet
en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
såväl som sex strategier, vilka är huvudsakligt inriktade på en förbättring av förbindelserna till
fastlandet och en bättre integration i Östersjöregionen. En av strategierna rör också kollektivtrafiken:
Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
I samma kapitel konkretiseras bådadera i avsnittet Resa på Gotland genom fyra målbilder:
•
•
•
•

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

6.2.2 Region Gotlands styrmodell
Styrmodellen har det övergripande målet i Vision Gotland 2025 som utgångspunkt. I perspektivet
samhälle finns det tre målområden med flera mål. Åtminstone ett mål i varje område rör
trafiksystemet och därmed också kollektivtrafiken.
Social hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen regional
balans
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Gotlands klimatavtryck ska minska

6.2.3 Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Baserad på de två energimålen i Vision Gotland 2025 utvecklades energiplanen för Gotland, Energi
2020, som antogs av regionfullmäktige den 16 juni 2014. Med planen konkretiserades målen på ett
ambitiöst sätt. Det övergripande målet är
Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det
gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Därutöver finns fem delmål varav de följande tre gäller även transporter:
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Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för
hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins
bränslebehov.
Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat
med 45 procent från år 1990 till år 2020.
Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och
service, transporter och handel under 2010-2020.

För kollektivtrafiken finns det följande delmål som anknyter till alla ovan nämnda målen:
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas
från och med år 2020. Upphandling med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t ex färdtjänst och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs
av förnybara drivmedel.
Därutöver rör följande åtgärder i kapitlet ”Energistrategi till 2020” kollektivtrafiken. Region Gotland
ska
•
•
•

Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större
nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva
snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som
leder till utökat utbud av kollektivtrafik.

6.2.4 Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna
är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån är desto färre (och större) blir områdena.
På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare)
som utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större
centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta serviceområdena
förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så
kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.
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7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
7.1 Kollektivtrafikens samhällsnytta
Kollektivtrafiken gör nytta både för den enskilda resenären och för samhället som helhet. Satsningar
på kollektivtrafiken kan därför anses som lönsamma i ett samhällsutvecklingsperspektiv.
Fördelarna med kollektivtrafiken för den enskilda resenären är att
-

man är oberoende av bilen,
det finns en stor tillförlitlighet, eftersom man vet redan före resan hur lång tid den tar och
när man är framme,
man kan åka på ett tryggt och säkert sätt,
man kan utnyttja restiden mycket bättre, t.ex. läsa, arbeta eller vila,
man reser kostnadseffektivt och
man reser miljövänligt.

Sett ifrån hela samhällets perspektiv är kollektivtrafiken viktig på grund av följande faktorer:
-

Utsläppen av växthusgaser, luftföroreningar och fossilberoendet minskar.
Yteffektiviteten av transportsystemet ökar – genom att fler reser tillsammans minskar
behovet av vägtrafikyta på längre sikt (färre körfält, färre parkeringsplatser).
Transporter blir mer energieffektiva.
Kollektivtrafik ger ett rättvisare transportsystem – en tredjedel av Sveriges befolkning saknar
körkort.
Bra pendlingsmöjligheter främjar ekonomisk tillväxt genom en ökad sysselsättning.

Att erbjuda kollektivtrafik till Region Gotlands invånare och besökare är inget självändamål. För att
Gotland kan bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor enligt Vision Gotland 2025 behövs
det även en väl utbyggd kollektivtrafik.

7.2 Målbild
Målbilden baseras såväl på de i det föregående kapitlet sammanställda nationella och regionala
målen som på behovsanalysen och beskriver kollektivtrafikens roll i hur målen ska uppnås. Det
övergripande målet är
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
Det övergripande målet kompletteras med följande fem målområden, varav alla anses ha lika stor
betydelse:
Större attraktivitet
Förbättrad
tillgänglighet
Ökad nåbarhet
Reducerad
miljöpåverkan
Förbättrad
resurseffektivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba förbindelser uppfattas som ett attraktivt och
användbart resalternativ.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
ska förbättras.
Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för
både Gotlands invånare och besökare genom ett sammanhållet system av
landsbygds- och stadslinjer.
En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar
transportsystemets energieffektivitet och minskar dess klimatpåverkan.
En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
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De ovan nämnda målområdena konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder som beskrivs
närmare i de följande avsnitten. En planering av kollektivtrafiken baserad på målbilden och på de
detaljerade målen innebär att utbudet kommer att öka både på landsbygden och i staden.

7.3 Större attraktivitet
En större attraktivitet av hela kollektivtrafiksystemet är den viktigaste förutsättningen att fler
människor väljer att åka kollektivt. Den ska nås med följande mål:
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
Åtgärder:
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer,
kompletteringslinjer (som kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad
anropsstyrd trafik).
b. Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett regelbundet utbud
i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.
c. Ett nytt stadslinjenät är klart senast till tidtabellskiftet hösten 2021.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra kollektivtrafikslag smidiga.
Åtgärder:
a. Korta bytesvägar och korta övergångstider på knutpunkterna i landsbygdstrafiken ger
fler resmöjligheter och kortare restider.
b. Med korta övergångstider mellan landsbygds- och stadstrafik på Visby busstation nås
resmål i staden snabbare.
c. Anslutningar till och från färjorna på Visby hamnterminal ska förbättras med turer
fredag, lördag och söndag morgon och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från
sommaren 2019. Måndag till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd
trafik.
d. Flygplatsen ska nås med kollektivtrafik året om.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
Åtgärder:
a. En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder genomförs.
b. Tidtabellsinformation ska finnas på samtliga hållplatser senast år 2022.
c. Realtidsinformation ska finnas på flera kanaler, t.ex. på hållplatser och i bussar.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
Åtgärder:
a. De linjer som har en förlängd sträckning i sommartidtabellen (linjerna 11, 13, 20 och
41) ska behålla denna sträckning under en längre tidsperiod från sommaren 2020.
b. Flera av Gotlands turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik än idag.
5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Åtgärder:
a. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.
b. Det ska kunna medföras fler än två cyklar på bussen där behovet finns, t.ex. genom
cykelsläp.
c. Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling.
Målen bidrar till att kollektivtrafiken blir attraktivare att använda. Härtill bidrar även redan befintlig
teknik, såsom Ridango-appen eller internetuppkoppling i bussar, som ska bibehållas och
vidareutvecklas.
Uppföljning (Källor: Egna mätningar, Kollektivtrafikbarometern)
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Ökat antal resenärer (2017: 886 000)
Ökad kundnöjdhet (Nöjd Kundindex NKI, 2017: 54 %)
Ökad nöjdhet med senaste resan (2017: 78 %)
Minst två nya pendlarparkeringar för bil och tio nya för cyklar (med prioritering i Slite,
Klintehamn och Hemse) är klara till 2025.

7.4 Förbättrad tillgänglighet
Med tillgänglighet menas i det här avsnittet tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det
innebär att såväl fordonen som infrastrukturen ska vara anpassade till behoven av personer med
funktionsvariationer. För att flera kan använda kollektivtrafiken arbetar Region Gotland med att
förbättra dess tillgänglighet. Det är viktigt att påminna att förbättringarna gynnar alla resenärer.
Det finns dock ingen enhetlig definition för vad som anses att begreppet ”fullt tillgänglig” skulle
innebära. Vi uppfattar att personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt skulle
kunna använda kollektivtrafiken. Därför ska en hållplats som betecknas för fullt tillgänglig uppfylla
följande krav:
-

Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
Taktila stråk
Väderskydd
Belysning
Hållplatsstolpe
Tidtabellsanslag

Gällande fordonsparken trafikeras redan idag hela den allmänna busstrafiken med antingen låggolvseller lågentrébussar. Bussarna är utrustade med skärmar som visar de tre följande hållplatserna och
det finns utrop av nästa hållplats.
Idag finns ingen linje på Gotland som är fullt tillgänglig enligt den här använda definitionen. På längre
sikt vore det tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken kommer att bli det, men planeringen av
utbyggandet av hållplatserna kan börja först när utredningen om stadstrafikens utbud är avslutad.
Ett mål i målområdet ”nåbarhet” är att närtrafiken ska förbättras, så att den i framtiden ska kunna
användas som matningstrafik till stomlinjerna. Därför kommer bytespunkterna på landsbygden att få
en större betydelse än idag. Tabell 7 sammanställer hållplatserna som ska vara fullt tillgängliga;
bytespunkterna ska därutöver vara utrustade med audiovisuellt realtidsinformation.
Tabell 7. Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.

Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland

redan utbyggd
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Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

2019-2020 (statliga medel)
2019-2020 (statliga medel)
2019-2020 (statliga medel)
2019-2020 (statliga medel)
2019-2020 (statliga medel)

De två viktigaste bytespunkterna i Visby är redan fullt tillgängliga enligt den ovannämnda
definitionen. Utbyggnaden av de övriga kommer att förbättra tillgängligheten på landsbygden
avsevärt. Av de ytterligare drygt 350 hållplatserna på landsbygden, varav de allra flesta har bara få
påstigande resenärer om dagen, kan inte alla bli utbyggda. För att erhålla den största nyttan av
investeringarna skulle framförallt de mest frekventerade hållplatserna stå i fokus. Därför kommer
Region Gotland under perioden att genomföra en utredning om hållplatserna på landsbygden och
inventera hur de är utrustade.

7.5 Ökad nåbarhet
De första tre målen i målområdet nåbarhet syftar på att skapa ett utbud i landsbygdstrafiken,
bestående av tre olika nivåer. Med nåbarhet avses här kollektivtrafikens linjenäts möjlighet att nå
bostäder, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, service och turistmål m.m. Inom själva planeringsprocessen
kommer strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” spela en viktig roll.
1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
Åtgärder:
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
Den högsta utbudsnivån utgörs av stomlinjerna som ger störst nytta där trafikunderlaget är högst, så
att kollektivtrafiken kan fullt spela ut sina fördelar. De innehar på Gotland den funktion som uppfylls
av järnvägen i de andra länen.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
Åtgärder:
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till
kollektivtrafiknätet. I så fall ska det finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar
varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område utan tätort till en
stomlinje. Utbudets omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga
funktion, t.ex. skol- eller pendlingstrafik.
Kompletteringslinjer fungerar som komplement till stomlinjerna, vilket betyder att en sådan linje
finns där trafikunderlaget inte är tillräckligt för stomlinjetrafik men för stort för områdesbaserad
anropsstyrd trafik.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till kollektivtrafik för alla
som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.
Åtgärder:
a. Linjelagda anropsstyrda turer är från sommaren 2020 en ny kollektivtrafikprodukt på
områden där resandeunderlaget för en kompletteringslinje är för lågt.
b. Närtrafiken kompletterar där ingen linjelagd trafik finns.
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c. I alla närtrafikområden finns det minst en avgång per riktning varje vardag
(motsvarar minst 5 resmöjligheter per vecka).
d. Den minimala förbeställningstiden ska reduceras till högst 4 timmar.
Anropsstyrd trafik är den allmänna kollektivtrafikens basutbud i de områden som är glesast
befolkade. Anropsstyrd trafik kan utföras dels som områdesbaserad anropsstyrd trafik, dels som
linjelagd anropsstyrd trafik och tillämpas där underlaget för linjelagd trafik är för lågt. Den ska kunna
användas å ena sidan för att nå den närmast belägna serviceorten, å andra sidan för att byta till (och
från) linjetrafiken, när man vill ta sig till en plats längre bort.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare staden.
Åtgärder:
a. Nya kvälls- och natturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
c. Utreda anropsstyrd linjelagd trafik i Visby innerstad och till Almedalsbiblioteket.
Det fjärde målet syftar på stadstrafiken i Visby som ska förbättras genom ett reviderat linjenät (se
mål 1.b i avsnitt 7.3). Med en förlängning av vissa stadslinjer över tätortens gränser ökas nåbarheten
i det växande Visbyområdet.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom mindre än 60
minuter ska öka.
Åtgärder:
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom att turen går raka vägen och inte heller stannar
vid alla hållplatser.
b. Ett införande av snabbturer på vardagsmorgnar och -eftermiddagar ska prövas.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets- och
skolpendling.
Åtgärder:
a. Det ska finnas fler kvälls- och natturer, i synnerhet på kvällarna/nätterna fredag mot
lördag och lördag mot söndag.
b. De viktigaste serviceverksamheterna (se Tabell 3, kultur och fritid) kan nås bättre.
c. Möjligheten att erbjuda evenemangstrafik ska utredas.
Fritidsaktiviteter blir alltmer betydande, varför det är viktigt att människor oftare kan använda
kollektivtrafiken för det ändamålet. Först och främst är det de största serviceverksamheterna som
ska kunna nås med kollektivtrafik, men inom kollektivtrafikplaneringen ska det i största möjliga mån
tas hänsyn till övriga resmål, t.ex. idrottsplatser, ridskolor eller elljusspår.
7. En nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar
förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.
Åtgärd:
a. Nya bostadsområden och serviceverksamheter ska i möjligaste mån byggas i
närheten av en busslinje.
Det skapar en trygghet för resenärerna om linjedragningen är känd och bestående.
Samhällsplaneringen bör därför utnyttja det befintliga linjenätet.
Målen bidrar till en förbättrad konkurrenskraft och en större flexibilitet av kollektivtrafiken.
Uppföljning:
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De flesta förändringarna som avses med de ovanstående målen kan först införas efter en ny
kollektivtrafikupphandling har genomförts. Det är därför viktigt att målen ingår i själva
upphandlingsprocessen. Målen ska bli nådda senast år 2023.

7.6 Reducerad miljöpåverkan
Med de mål som har nämnts ovan eftersträvas att öka kollektivtrafikutbudet rejält. Det innebär att
fler fordon kommer att köra fler kilometer, vilket i sin tur leder till en högre energianvändning.
Kollektivtrafikens miljöpåverkan skulle därmed öka om man fortfarande körde med dieselbussar. En
reducerad miljöpåverkan kan följaktligen bara uppnås genom att man samtidigt kräver en helt
fossilfri fordonsflotta, vilket även är ett mål i Energi 2020 – energiplan för Region Gotland:
•

Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad
biogas från och med år 2020.

Energiplanen antogs av regionfullmäktige i juni 2014, och ska fungera som färdplan på väg mot en
hållbar energianvändning baserad på förnybar energi.
Inför upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar, när avtalsstart planerades till tidtabellskifte juni
2019, beslutade regionstyrelsen (§ 69/2017) om krav på drivmedel. För upphandling av kollektivtrafik
och skolskjutsar är beslutet följande:
”I upphandlingen av Trafik 2019 ställs krav på att fordonen drivs med fossilfritt drivmedel varav minst
70 procent av fordonen drivs med biogas. Infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalets första
tre och ett halvt (3,5) år.”
Med utgångspunkt från beslutet ovan föreslås att en minskning av kollektivtrafikens miljöpåverkan
ska uppnås med följande mål:
1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt, varav minst 70 % av
fordonen ska drivas med biogas senast år 2024.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med 10 % till 2025
jämfört med 2017.
Energianvändningen per fordonskilometer kan minska genom olika åtgärder. Vanligtvis är en ny
fordonsgeneration energieffektivare än den befintliga. Genom att byta ut en delflotta med t.ex.
elfordon minskar energianvändningen av hela fordonsflottan ytterligare. Även en utbildning av
förarna i energisnål körning kan bidra till en förbättrad energieffektivitet.
Det ska påpekas att, även om kollektivtrafikens miljöpåverkan tillfälligt skulle öka, kan hela
transportsystemets miljöpåverkan trots allt minska ifall tillräckligt många bilresenärer väljer att åka
kollektivt.

7.7 Förbättrad resurseffektivitet
Följande mål ska bidra till en bättre resurseffektivitet av kollektivtrafiken:
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2022 jämfört med år 2017.
Jämfört med fördubblingsmålet (se avsnitt 6.1.3.2) verkar den avsedda ökningen av resandet med
15 % inte vara särskild ambitiöst. Efter att utbudet har ökats kommer det att dröja tills efterfrågan
växer, varför 15 % kan anses som rimlig. På grund av det stagnerande resandet de senaste åren
(jämför Figur 5) kan fördubblingsmålet inte nås på Gotland, i synnerhet när det gäller delmålet
(fördubbling av resandet från 2006 till 2020). År 2006 fanns det 1,1 miljoner resenärer. En
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fördubbling av denna siffra skulle innebära att resandet måste öka med 148 % mellan 2017 och 2020.
Det skulle motsvara mer än en fördubbling inom bara tre år.
2. Kollektivtrafikens intäkter ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med 2017.
Åtgärd:
a. Kollektivtrafiktaxan ska förenklas genom färre och tydligare produkter.
Det finns två områden för en förbättring av resurseffektiviteten: sänkta kostnader eller/och höjda
intäkter. Ett ökat utbud leder till större kostnader, resurseffektiviteten kan därför bara förbättras
genom höjda intäkter. De ska stiga genom att fler människor reser kollektivt, vilket kan förväntas på
grund av det förbättrade utbudet som åsyftas med detta trafikförsörjningsprogram. Men även en
förenklad taxa kan bidra till ett ökat resande genom att den minskar en stor barriär att använda sig
av kollektivtrafiken.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
Redan idag får allmänheten resa med skolbussarna, som ger ytterligare resmöjligheter på
landsbygden. Idag finns skolbussar inte med i kollektivtrafikens reseplanerare. En fördjupad
samordning innebär t.ex. att informationen om tidtabellen förbättras.
Sist men inte minst är det också viktigt att beakta att även målområdena större attraktivitet och ökad
nåbarhet bidrar väsentligt till en förbättrad resurseffektivitet.
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Bilagor
Sammanfattning av målen
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Nationella mål
Regeringen och Riksdagen

Partnersamverkan (branschgemensamma mål)

Transportpolitiska mål

Miljö- och klimatmål

Övergripande mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Klimat- och Energimål
Nettoutsläppen av koldioxid minskar med 40 %
till 2025 och 70 % till 2030 jämfört med 2016.
Energianvändningen minskar med 25 % till
2025 och 40 % till 2030 jämfört med 2016.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft
Funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Luftkvalitetsmål
För bussar ska utsläppet av kväveoxider vara
0,7 g/kWh år 2025 och 0,3 g/kWh år 2030.
Partikelutsläppet ska vara 8 mg/kWh år 2025
och 7 mg/kWh år 2030.

God bebyggd
miljö
Etappmål
Växthusgasutsläppen från
inrikes transporter ska minska
med minst 70 %
senast år 2030

Bullermål
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Fördubblingsmålet
Övergripande mål
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska fördubblas på
sikt (2030).

Delmål
Antal resor med
kollektivtrafik ska
fördubblas till år
2020 jämfört med
år 2006.

Regionala mål
Vision Gotland 2025
-

Övergripande mål

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bo och leva i ett
hållbart Gotland

Hållbar tillväxt och
sysselsättning

Hållbar
energiförsörjning

Hållbara
kommunikationer och
kommunikationssystem

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet en
transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
Strategi 4: Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Målbilder Resa på Gotland:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland.

Styrmodell

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Övergripande mål

Social hållbarhet

6. En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
regional balans

Förnybarhetsmål

100 % förnybar energiförsörjning till år 2020

Klimatmål
Ekonomisk hållbarhet

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Ekologisk hållbarhet

45 % mindre klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland till år 2020 jämfört med 1990

Effektiviseringsmål

Minskad användning av
inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år
under 2010-2020

Delmål för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020.

17. Gotlands klimatavtryck ska
minska

Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
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Mål för Gotlands kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram
Övergripande mål
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar
resalternativ för båda arbets- och fritidsresor.

Större attraktivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet och snabba
förbindelser uppfattas som ett attraktivt och användbart resalternativ.
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.

Resenären
står i fokus

2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra
kollektivtrafikslag smidiga.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.

Förbättrad
tillgänglighet

5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska förbättras.
Fler ska kunna
åka med

Utbyggnad av följande bytespunkter och hållplatser för full tillgänglighet,
planeras vara färdigställda senast 2025: Visby flygplats, Roma, Burgsvik,
Klintehamn, Lärbro, Slite, Fårösund Kronhagsvägen; Tingstäde, Hemse kyrka,
Hemse vårdcentral, Dalhems affär och Lye.

Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för båda Gotlands invånare
och besökare genom ett sammanhållet system av landsbygds- och stadslinjer.

Bättre
resurseffektivitet

Reducerad
miljöpåverkan

Ökad nåbarhet

Landsbygdstrafik med ökat
utbud och tre
utbudsnivåer

1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till
kollektivtrafiken för alla som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.

Utökad
stadstrafik

4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet
närmare staden.

Kortare
restider

5. Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.

Större
flexibilitet

6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål
än arbets- och skolpendling.

Samordnad
planering

7. En nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering
skapar förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.

En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar transportsystemets energieffektivitet
och minskar dess klimatpåverkan.
Minskat
utsläpp
Lägre energiförbrukning

1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt, varav minst
70 % av fordonen ska drivas med biogas senast år 2024. Enl. energiplanen, Energi
2020, ska trafiken drivas främst med lokalproducerad biogas fr.o.m. år 2020.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med
10 % till 2025 jämfört med 2017.

En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild kollektivtrafik skapar ett
resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2022 jämfört med år 2017.
Verksamheten
står i fokus

2. Kollektivtrafikens intäkter ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med
2017.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
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Samråd
Dialogmöten
Samråd kring trafikförsörjningsprogrammet har genomförts med medborgarna på dialogmöten
under våren 2018. Vid de nio dialogmötena hölls en kort presentation om syftet med samrådet och
varför det regionala kollektivtrafikprogrammet tas fram. Vid varje dialogmöte delades
mötesdeltagarna in i grupper för diskussion av ett antal frågeställningar kring kollektivtrafik. I varje
grupp deltog alltid minst en politiker och minst en tjänsteperson. Det gavs också möjlighet att lämna
synpunkter på samma diskussionsfrågor via ett formulär på Region Gotlands hemsida.
Syftet med dialogmötena var att ha ett samråd med medborgarna för att kunna få in deras
synpunkter i trafikförsörjningsprogrammet. De inkomna svaren har genomarbetats och det som var
relevant har arbetats in i trafikförsörjningsprogrammet. Övrigt som framkom vid dialogmötena tas
tillvara vid arbete med kommande tidtabeller.
Vid varje dialogmöte lyftes synpunkten om fler kollektivtrafikanslutningar till och från
Gotlandsfärjornas ankomster och avgångar. Fler kvällsturer samt mer marknadsföring av
kollektivtrafiken togs också upp vid flertalet av dialogmötena. Avseende marknadsföring gäller det
både att marknadsföra trafikutbudet men också att det är viktigt att framhålla miljönyttan.
Här följer en sammanfattning av de mest frekventa svaren på diskussionsfrågorna:
Synpunkter som återkom under flera av diskussionsfrågorna var bland annat efterfrågan på bättre
turtäthet, bättre anslutning vid byte mellan stadstrafik och landsbygdstrafik, att fler hållplatser
utrustas med väderskydd, kantsten, värme i bänk, belysning och ibland pendlarparkering för cykel
eller bil samt att vägen till hållplatsen görs säker.
Vad påverkar ditt val av färdmedel: Om jag ska göra ärenden på vägen till exempel lämna/hämta på
förskola, busstider som passar mina aktiviteter, slippa ha två bilar i familjen, samt jag har långt till
hållplatsen.
Vad krävs för att du ska välja kollektivtrafik som färdmedel: Fler kvälls- och helgturer, högre
parkeringsavgifter, enkelt taxesystem och billigare taxa samt att kunna åka hela resan.
Kan du tänka dig att cykla eller köra bil till hållplatsen och sedan ta bussen: Många svarade ja på
denna fråga, synpunkter som lämnades var till exempel, erbjud laddstolpe för elcykel och lånecykel
på min destination samt att det går att lära nytt och börja cykla till bussen.
Hur kan kollektivtrafiken bidra till serviceområdenas utveckling: Närtrafik behövs under hela dagen
och fler tvärlinjer för att bland annat kunna medge bättre pendlingsmöjligheter till idrott, aktiviteter,
vårdcentraler, förskola och kultur. Kör med mindre bussar inne i bostadsområden och arbeta för
bilpooler. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att serviceområdena ska utvecklas.
Har du några specifika synpunkter eller önskemål gällande kollektivtrafiken: Att Visby busstation
håller öppet så länge bussar avgår, passa arbetstider på lasarettet, stadstrafik till nya
bostadsområden, att besökare ska kunna göra rundresor på Gotland, möjliggöra kollektivtrafikresor
till exempelvis till Fårö under en längre än sommartidtabellens giltighetsperiod, barnstolar i bussen,
plats för fler barnvagnar, inför digitala periodkort, anpassa regionens service till busstiderna, fler
ställen att köpa biljetter på och möjlighet att betala med Swish, gör det lättare att hitta skolbussarnas
tidtabeller, kunna ta med cykeln på bussen, kunna se i app om bussen är fullsatt, återinför
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effektförvaring på Visby busstation samt att många förslag inkom med tidtabellsjusteringar på
specifika linjer och turer.
Efterfrågan på kollektivtrafik är för arbetspendling, dag-, kväll, natt- och helgresor samt för att
komma till och från färjorna och flyget.
Remiss
Ett tidigare utkast av detta program har skickats på remiss till myndigheter, trafikföretag och andra
berörda organisationer. Följande lista sammanställer organisationerna, sorterat i alfabetisk ordning
under varje huvudgrupp. Sammanlagt fick 74 organisationer remissutgåvan, 22 av dem svarade och
är markerade i halvfet stil:
Myndigheter
- Landstinget i Kalmar län
- Länsstyrelsen Gotlands län
- Polismyndigheten Gotland
- Region Östergötland/
Östgötatrafiken
- Stockholms läns landsting,
Trafikförvaltningen
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
Internremiss Region Gotland
- Barn- och
utbildningsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
- Hälso- och
sjukvårdsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
- Socialförvaltningen
- Socialnämnden
Politiska partier
- Centerpartiet Gotland*
- Feministiskt initiativ
Gotland
- Kristdemokraterna
Gotland*
- Liberalerna Gotland*
- Miljöpartiet Gotland
- Moderaterna Gotland*
- Socialdemokraterna
Gotland

- Sverigedemokraterna
Gotland
- Vänsterpartiet Gotland
Trafikföretag
- Bergkvarabuss
- BRA flyg
- Destination Gotland
- FAC-Flygbussarna AB
- Företagarna Gotland
- GotlandsBuss AB
- Samres AB
- SAS
- Visby Taxi AB
Föreningar, företag m.m.
- AB Gotlandshem
- ABF Gotland
- Bygdegårdsdistriktet på
Gotland
- Cykelfrämjandet
- Folkuniversitetet
- Gotlands Folkhögskola
- Gotlands Förenade
Besöksnäring
- Gotlands Idrottsförbund
- Gotlands PRO-distrikt
- Gotlands studentkår Rindi
- GUBIS, Gotländska
utvecklingsbolag i
samverkan
- Hela Sverige ska leva
Gotland
- Hyresgästföreningen
- Inspiration Gotland
- Klintetraktens framtid

* Allianspartierna har lämnat in ett gemensamt svar.
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LO-Distriktet Gotland
LRF Gotland
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen
Gotland
NTF Gotland
Pensionärsrådet Region
Gotland
Riksbyggen
Räddningstjänsten
Tillgänglighetsrådet Region
Gotland
Tillväxt Gotland
SACO Gotland
SPF Seniorerna
Gotlandsdistriktet
SV Gotland
Svenskt näringsliv
TCO-rådet Gotland
UNG Utveckling Norra
Gotland
Uppsala Universitet Campus
Gotland
Visby Airport Swedavia
Visby Innerstadsförening
Visby Stift
Östsvenska
Handelskammaren

Media
- Gotlands Allehanda
- Gotlands Tidningar
- Helagotland.se
- Sveriges Radio Gotland
- SVT
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Remissversionen fanns tillgänglig på kollektivtrafikens hemsida så att även andra organisationer och
privatpersoner kunde läsa programmet och yttra sig. På den vägen kom in två yttranden, en av Toscal
AB/Fröjel Resort och en av Göstavs samfällighet, båda angående linje 32.
Tekniska nämnden och Kollektivtrafikenheten vill härmed rikta ett stort tack till alla som har lämnat
in synpunkter!
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Befolkningsutveckling 2010 – 2017
Mellan 2010 och 2017 har Gotlands befolkning vuxit med omkring 2 %. Det var emellertid inte hela
Gotland som gynnades av tillväxten, i mer än hälften av socknarna har befolkningen minskat. Figur 14
visar var och hur befolkningen har förändrats mest.

Ökning > 10 %

Minskning > 10 %

Ökning 2 % … 10 %

Minskning 2 % … 10 %

Figur 14. Befolkningsutveckling på Gotland mellan 2010 och 2017
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 7

Regional besöksnäringsstrategi för
Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 1
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
• Förslag regional besöksnäringsstrategi 2019-001-22
• Nuläge för turism till Gotland och besöksnäringen på Gotland
• Sammanställning av remissvar 2018-12-17

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 1

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

RS 2016/731
AU § 2

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027 antas med de av regionstyrelsen föreslagna ändringarna.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med näringslivets aktörer
och akademi bilda ett partnerskap för ledning och styrning av det kommande
implementeringsarbetet.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med partnerskapet ta
fram en handlingsplan för strategins genomförande. Planen ska innehålla
implementering och uppföljning/revidering.
• Avsnitten om partnerskapets strategiska utmaningar, överenskommelse om
partnerskap och styrgruppens roll (sid. 27-28) i Besöksnäringsstrategin fastställs.
• De av regionstyrelsen föreslagna ändringarna inarbetas i besöksnäringsstrategin
inför fullmäktiges beslut.
•

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka en hållbar tillväxt för den gotländska besöksnäringen. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.
Gotland har en lång tradition som attraktivt resmål. Det finns en stark efterfrågan
från olika kundgrupper i Sverige och internationellt. Besökaren väljer Gotland som
resmål med dess olika attraktioner, upplevelser och utbud av olika former av service.
Besöksnäringen har vuxit och växer fortfarande organiskt utifrån enskilda aktörers
investeringsvilja. Besöksnäringen är uppbyggd av allt från ideella föreningar och
många små företag till ett mindre antal stora företag.
Gotland som destination och varumärke byggs av samspelet mellan aktörer, lokalbefolkning och besökaren. Grundsynen i strategin är att det behövs en gemensam
kartbild över nuläget och samlad syn på hur vi gemensamt ska driva utvecklingen
forts

6 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 1 forts
RS 2016/731

framåt så att Gotland även i framtiden ska vara ett självklart och hållbart resmål.
Strategin skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en gemensam
målbild och att man har samma bild inom vilka strategiska utvecklingsområden
insatser behöver genomföras
Visionen säger att Gotland ska upplevas som norra Europas mest attraktiva resmål
2027. En avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett
hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den
sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen.
Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl
svenska som internationella resenärer. Genom att lägga fokus på internationella
resenärer och en exportmogen besöksnäring höjer vi nivån på vårt erbjudande och
får en tydlig grund för att agera utifrån ett helårsperspektiv. Genom att nyttja ledig
kapacitet höst, vinter och vår kan beläggningsgrad och lönsamhet ökas utan nya
investeringar. Detta ska ske genom att arbeta med en tematiskt baserad produktportfölj, tydliga besöksstråk och samordning mellan aktörer, organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Implementering bygger på ett antal strategiska vägval. Fram till 2022 fokuseras
arbetet på strategiska åtgärder och att bygga och testa system för produktutveckling,
innovation och kunskapsuppbyggnad. För aktörer och hela det gotländska systemet.
Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år
2022.
Besöksnäring är ett styrkeområde för Gotland med god potential för utveckling.
Turismen tillför Gotland en stark ekonomi och Gotland har goda möjligheter att
utvecklas hållbart med fler internationella besökare och fler besökare över hela året.
Klimatförändringarna framöver och det ökande internationella intresset av att besöka
Gotland ställer stora krav på samverkan och samarbete mellan företag,
organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för utveckling och hållbar
tillväxt förbättras med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad
analys och strategi. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
regionens och myndigheternas fortsatta prioriteringar inom området.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 1 forts
RS 2016/731

Arbetsutskottet föreslår ändringar i besöksnäringsstrategin och överlämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar:
På sid 10 Förslag på åtgärder, ytterligare ett målområde att utvecklas vidare.
- Hållbarhet, ta emot fler besökare utan ökad miljöbelastning.
På sidan 11, rutan med mål.
Översta rutan under rubrik Öka resandet med flyg och färja.
- Minska miljöbelastningen för att resa till och från Gotland.
På sidan 11, rutan med mål. Det nedersta fältet ”aktivt arbeta för året runt”
- Förbättra möjligheterna att nå besöksmål utanför Visby utan bil.
Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Eva Nypelius (C) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Eva Nypelius (C) föreslår att de två sista sidorna om partnerskap och dess styrgrupp i
besöksnäringsstrategin beslutas av regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Regionstyrelsen fastställer besöksnäringsstrategin med föreslagna ändringar och att
de införs i dokumentet inför fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/731
17 december 2018

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027” antas som gällande för
arbetet med att stärka besöksnäringen 2019-2027.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med näringslivets
aktörer och akademi bilda ett partnerskap för ledning och styrning av det
kommande implementeringsarbetet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med partnerskapet ta
fram en handlingsplan för strategins genomförande. Planen ska innehålla
implementering och uppföljning/revidering.

Sammanfattning

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka en hållbar tillväxt för den gotländska besöksnäringen. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i ”Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.
Gotland har en lång tradition som attraktivt resmål. Det finns en stark efterfrågan
från olika kundgrupper i Sverige och internationellt. Besökaren väljer Gotland som
resmål med dess olika attraktioner, upplevelser och utbud av olika former av service.
Besöksnäringen har vuxit och växer fortfarande organiskt utifrån enskilda aktörers
investeringsvilja. Besöksnäringen är uppbyggd av allt från ideella föreningar och
många små företag till ett mindre antal stora företag.
Gotland som destination och varumärke byggs av samspelet mellan aktörer, lokalbefolkning och besökaren. Grundsynen i strategin är att det behövs en gemensam
kartbild över nuläget och samlad syn på hur vi gemensamt ska driva utvecklingen
framåt stå att Gotland även i framtiden ska vara ett självklart och hållbart resmål.
Strategin skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en gemensam
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målbild och att man har samma bild inom vilka strategiska utvecklingsområden
insatser behöver genomföras.
Vision säger att Gotland ska upplevas som norra Europas mest attraktiva resmål
2027. En avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett
hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den
sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till
hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen.
Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl
svenska som internationella resenärer. Genom att lägga fokus på internationella
resenärer och en exportmogen besöksnäring höjer vi nivån på vårt erbjudande och
får en tydlig grund för att agera utifrån ett helårsperspektiv. Genom att nyttja ledig
kapacitet höst, vinter och vår kan beläggningsgrad och lönsamhet ökas utan nya
investeringar. Detta ska ske genom att arbeta med en tematiskt baserad produktportfölj, tydliga besöksstråk och samordning mellan aktörer, organisationer,
myndigheter, akademi och civilsamhället.
Implementering bygger på ett antal strategiska vägval. Fram till 2022 fokuseras
arbetet på strategiska åtgärder och att bygga och testa system för produktutveckling,
innovation och kunskapsuppbyggnad. För aktörer och hela det gotländska systemet.
Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år
2022.
Ärendebeskrivning

”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med
mat- och livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda
möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland,
den nya kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur,
kultur och kulturarv.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till
Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en
långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Svensk Destinationsutveckling fick under våren 2017 i uppdrag av Region Gotland
att bistå i utvecklandet av en regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets
initiala skede beslöts att Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar
av verksamheten flyttas till regionstyrelseförvaltningen. Vikten av hur dessa roller bör
utvecklas och organiseras har tydligt aviserats från näringen som särskilt betydelsefulla. Detta påverkar också möjligheterna till att bedriva den fortsatta implementering
av besöksnäringsstrategin där Gotlands Förenade Besöksnäring är en nyckelorganisation i arbetet. Förslaget är att tydliggöra detta i form av ett partnerskap
kopplat till implementeringsarbetet.
Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med
projektets styrgrupp. Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats
som belyser Gotland som destination utifrån olika perspektiv. Arbetet har under
2017 och 2018 presenterats vid besöksnäringsdagar och seminarier för att skapa
diskussion och förankring.
Under våren 2018 sändes förslaget till strategi ut på en öppen remiss till ett stort antal
aktörer. Remissvar inom från 25 olika organisationer och företag. Utifrån dessa svar
har texterna i strategin arbetats om och anpassats. Bland annat har hållbarhet, i alla
dess aspekter, fått en större tyngd i nuvarande förslag.
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Kopplingar till andra strategier och processer

Under framtagandet har olika processer varit igång som påverkar framtagandet av
strategin men också kommer att påverka arbetet framåt. Den regionala besöksnäringsstrategin bygger på Tillväxtprogrammet 2016-2020, programmet Hållbara
Gotland, Länsstyrelsens arbete kring hållbar besöksnäring och Uppsala Universitets
arbete inom programmet Hållbara Besök. Avstämningar måste också göras med
arbetet kopplat till den regionala mat- och livsmedelsstrategin för Gotland 2016-2025
där det finns många tydliga kopplingar inom bland annat måltidsturism. Inom ramen
för arbetet med en ny handlingsplan för Världsarvet Hansestaden Visby krävs också
insatser för en hållbar besöksnäringsstrategi inom världsarvet.
Den regionala besöksnäringsstrategin kommer att utgöra ett underlag för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, men kan också revideras när
den nya RUS finns antagen.
Nationellt så har en statlig utredning kring en samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring lämnat sitt betänkande i december 2017. Ett bärande förslag i
utredningen är att ta fram en nationell strategi för hållbar turism och växande
besöksnäring. Ingen ytterligare beredning har skett inom näringsdepartementet i
avvaktan på regeringsskiftet. Svensk Turism antog 2010 en nationell strategi för
svensk besöksnäring. Svensk Turism har aviserat att man kommer att påbörja arbetet
med en ny strategi under 2019. I båda dessa fall är det viktigt att Gotland följer det
kommande arbetet.
Arbetet inför nästa programperiod inom Europeiska Unionen har också påbörjats.
Här är det avgörande att samtliga aktörer på Gotland gemensam förbereder sig
genom att påbörja arbetet med innovationsmiljöer, klusterutveckling och smart
specialisering. Detta arbete bedöms som avgörande för att få möjlighet att ta del av
regionala utvecklingsmedel från EU under kommande programperiod.
Sammantaget finns det stora anledningar att bygga in system för hur den regionala
besöksnäringsstrategin för Gotland ska utvärderas och revideras framöver.
Bedömning

Besöksnäring är ett styrkeområde för Gotland med god potential för utveckling.
Turismen tillför Gotland en stark ekonomi och Gotland har goda möjligheter att
utvecklas hållbart med fler internationella besökare och fler besökare över hela året.
Klimatförändringarna framöver och det ökande internationella intresset av att besöka
Gotland ställer stora krav på samverkan och samarbete mellan företag,
organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för utveckling och hållbar
tillväxt förbättras med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad
analys och strategi. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
regionens och myndigheternas fortsatta prioriteringar inom området.
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1. Sammanfattning
Gotland har stora möjligheter som resmål. Intresset är stort för att resa till Gotland från
Sverige och internationellt. Samtidigt finns utmaningar att lösa kring turismens påverkan på
klimat och lokalsamhälle.
Denna strategi syftar till att hantera utvecklingen på ett hållbart sätt, skapa tillväxt och öka
omsättning och lönsamhet inom besöksnäringen. För att kunna åstadkomma detta krävs
tydliga mål, strategier och fördelning av ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram.
Detta bör ske genom att successivt utveckla handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive
ansvarsbeskrivningar etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de föreslagna målen.
Vision säger att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. En avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett
hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala
aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en
nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen.
Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl
svenska som internationella resenärer. Genom att lägga fokus på internationella resenärer
och en exportmogen besöksnäring höjer vi nivån på vårt erbjudande och får en tydlig
grund för att agera utifrån ett helårsperspektiv. Genom att nyttja ledig kapacitet höst, vinter
och vår kan beläggningsgrad och lönsamhet ökas utan nya investeringar. Detta ska ske genom att arbeta med en tematiskt baserad produktportfölj, tydliga besöksstråk och samordning mellan aktörer, organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
För att nå den framgång som Gotland strävar efter behöver sex strategier implementeras.
Strategierna utvecklas genom:
 En hållbar besöksnäring
 En tematiskt baserad produktportfölj
 Tre besöksstråk
 Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
 Samordnad marknadsföring och distribution
 Samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland, akademi mm.
Gotlands förenade besöksnäring (GFB) bör vara mottagare av strategin och ta en aktiv roll
för att säkerställa implementering och den fortsatta utvecklingen.
GFB och Region Gotland föreslås också utveckla ett partnerskap i syfte att i samförstånd
strategiskt driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål. Partnerskapet omfattar viktiga
aktörer inklusive länsstyrelsen och Uppsala Universitet Campus Gotland. Genom detta
skapas förutsättningar för klusterutveckling och uppbyggnad av en innovationsmiljö.
Gotland har de tillgångar och attraktiva egenskaper som krävs för att bli en hållbar och export-mogen destination året runt. Gotland behöver allokera resurser och prioritera de aktiviteter som krävs genom att sätta igång projekt som utvecklar hela destinationen. Projekten
utförs etappvis fram till 2022 då första strategiska målet ska vara uppfyllt.
Projektformen kan vara lämplig men siktet bör vara att successivt växla över till mer permanenta arbetsformer.
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2. Inledning
Bakgrund

”Tillväxtprogram för Gotland 2016–2020” pekar ut två styrkeområden, besöksnäringen samt
mat- och livsmedelsnäringarna. Inom dessa områden finns en stark potential som genom
kraftsamling och innovation kan bidra till att Gotland växer på ett hållbart sätt. Det finns
goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på̊ Gotland. Utmaningen är att säkerställa och utveckla sommarsäsongen på ett hållbart sätt, men också att
utveckla nya reseanledningar året runt, i form av temaveckor, weekendresor, möten och idrotts- och andra evenemang så att de ökar intresset för att resa till Gotland året runt. Kryssningstrafiken ställer särskilda krav för att på ett hållbart sätt möta kryssningsgästerna med
ett brett utbud av upplevelser utan att det skapar trängsel och påfrestningar för boende likaväl som övernattande besökare.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en långsiktig
regional besöksnäringsstrategi.
Svensk Destinationsutveckling fick under våren 2017 i uppdrag av Region Gotland att bistå
i utvecklandet av en regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets initiala skede
beslöts att Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar av verksamheten
flyttas till regionstyrelseförvaltningen. Vikten av hur dessa roller bör utvecklas och organiseras har tydligt aviserats från näringen som särskilt betydelsefulla.
Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets styrgrupp.
Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser Gotland som
destination utifrån olika perspektiv.
Region Gotland är ägare till dokumentet men besöksnäringens aktörer på Gotland är viktiga mottagare av resultatet.
Syfte

Dokumentets huvudsakliga syfte är att tydliggöra den strategiska inriktning som Gotlands
besöksnäring ska sikta på för att uppnå hållbara mål och resultat.
Ett annat syfte är att beskriva hur strategin kan genomföras och implementeras. Strategin
ska tjäna som underlag för att motivera såväl besöksnäringens aktörer som regionens ansvariga att engagera sig och medverka till den drivkraft som är nödvändig för att förverkliga
vad som föreslås i strategin.
För att kunna åstadkomma vad som beskrivs i syftet ovan krävs att tydliga mål, strategier
och fördelning av ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram. Detta bör ske genom
att successivt utveckla handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive ansvarsbeskrivningar
etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de föreslagna målen.
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Riktlinjer för framtagande av besöksnäringsstrategi
Strategin i ett regionalt utvecklingsperspektiv

I Tillväxtprogram för Gotland 2016–20201 pekas besöksnäringen tillsammans med matoch livsmedelsnäringarna ut som två för Gotland särskilda styrkeområden. Tillväxtprogrammet identifierar att Gotland står inför avgörande utmaningar och förändringar för att
kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom besöksnäringen de kommande åren. En
hållbar utveckling kommer att kräva nya och omfattande insatser samt ett tydligt fokus som
omfattas av att samtliga aktörer arbetar i bred och nära samverkan.
Tillväxtprogrammets två prioriterade utvecklingsområdena, besöksnäring samt mat- och
livsmedelsnäringarna, har många gemensamma skärningspunkter i produktion, upplevelser
och varumärkessammahang. Genom att samla civilsamhälle, aktörer, organisationer, myndigheter och akademi har vi goda möjligheter att utveckla nödvändiga kluster och innovationsmiljöer och därmed stärka regionens konkurrenskraft. Detta innebär att vi skapar en
bredare plattform kring hållbarhetsarbetets olika delar. Gotland kan då också ta del av de
satsningar som görs nationellt och inom EU kring smart specialisering.
Under 2019 påbörjas arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, där den regionala
besöksnäringsstrategin kommer att utgöra ett underlag. Besöksnäringsstrategin kommer att
behöva utvärderas och omprövas i samband med att en ny RUS är antagen. Besöksnäringsstrategin behöver också i den fortsatta implementeringen förhålla sig till andra styrande dokument som den regionala digitala agendan och livsmedelsstrategi för Gotland.
Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för miljömålen i länet. Uppdraget har fokuserats
kring det strategiska, framåtsyftande arbetet och samverkan med både Region Gotland, ideell sektor och näringslivet organisationer. Inom besöksnäringsområdet bedrivs ett omfattande arbete för att föra ut hållbarhets- och miljöarbetet till aktörerna. Detta sker genom
utbildningar, samverkan och praktiska guider för företagens eget arbete.
Strategin i ett nationellt perspektiv

Sommaren 2010 presenterades en nationell strategi för svensk besöksnäring2. Visionen är
att genom fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla besöksnäringens omsättning och exportvärde till år 2020. Visionen halvtidsutvärderades 3under 2015 och pekar på fortsatta behov
kring destinationsutveckling, entreprenörskap och marknadsföring för att nå uppställda
mål.
Tillväxtverket har på regeringsinitiativ arbetat med två program – Hållbar destinationsutveckling och Hållbar produktutveckling under senare år. I båda fallen har destinationer och
regioner sökt och utsetts till pilotområden för hållbar utveckling. De viktigaste slutsatserna
för att lyckas är - en strategisk, långsiktig och systematisk process för destinationsutveckling
där samverkan är nyckeln till framgång.
En statlig utredning kring en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
lämnat sitt betänkande, Ett land att besöka4, i december 2017. Ett bärande förslag i utredningen är att ta fram en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
Ingen ytterligare beredning har skett inom näringsdepartementet i avvaktan på regeringsskiftet. Svensk Turism har aviserat att man kommer att påbörja arbetet med en ny strategi
1
2
3
4

Region Gotland, Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Svensk Turism, Nationell strategi för svensk besöksnäring - hållbar tillväxt för företag och destinationer
Svensk Turism, Halvtidsanalys
SOU 207:95, Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
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under 2019. Ett uttalat mål från Svensk Turism är att säkerställa en parallell process och ett
samarbete med framtagande av en övergripande nationell strategi. I båda dessa fall är det
viktigt att Gotland deltar i och följer det kommande arbetet.
Internationella samarbeten

Gotland har ett unikt geografiskt läge i Östersjön som har gjort platsen till en naturlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. ”Hansestaden
Visby” finns med på UNESCOs världsarvslista och ingår i organisationen för världsarvstäder vilka samverkar kring olika frågor bl.a. hållbar turism (OWHC).
Visby/Gotland ingår även i Hansaförbundet med 187 städer i 16 länder. Hansan är sedan
1991 en kulturell rutt certifierad av Europarådet. Gotland har varit ledande part i projektet
Explore Hansa där ett antal hansestäder i östersjöregionen har utvecklat lokala och transnationella turistprodukter.
Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt
169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Agenda 2030
med dess mål och delmål är vägledande principer för hållbar utveckling som består av tre
sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Svensk Turism och Visita har ingått avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation
gällande mål och riktlinjer för hållbar turism.
Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Koden innebär bland annat att turismen ska gynna
lokalbefolkningen och skapa jobb lokalt, rättvisa villkor för arbetstagare, turism som en
faktor för hållbar utveckling och som ett verktyg för både individers och samhällets välstånd.
Mer ingående baseras inriktning och målen på nedanstående tolv principer.
1 Ekonomiskt tillämplig: För att säkerställa livskraften och konkurrenskraften hos turistmål
och företag, så att de kan fortsätta att lyckas och ge fördelar på lång sikt.
2 Lokalt välstånd: Att maximera turismens bidrag till destinationens välstånd, inklusive andelen besökareutgifter som behålls lokalt.
3 Ansvar: Att stärka antalet och kvaliteten på lokala arbetstillfällen som skapas och stöds av
turismen, inklusive lön, anställningsvillkor och tillgänglighet till alla utan diskriminering på
grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
4 Socialt kapital: Att söka en utbredd fördelning av ekonomiska och sociala fördelar från turismen i hela mottagargemenskapen, bland annat genom att förbättra möjligheter, inkomst
och tjänster som är tillgängliga för de resurssvaga.
5 Besökarens uppfyllelse: Att tillhandahålla en säker, tillfredsställande och uppfyllande upplevelse för besökare, tillgänglig för alla utan diskriminering på grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
6 Lokal kontroll: Att engagera och bemyndiga lokala samhällen i planering och beslutsfattande om förvaltning och framtida utveckling av turismen i deras område, i samråd med
andra intressenter.
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7 Urval av områden: Att behålla och stärka livskvaliteten i lokalsamhällen, inklusive sociala
strukturer och tillgång till resurser, bekvämligheter och livsstödssystem, vilket undviker någon form av social nedbrytning eller utnyttjande.
8 Kulturell rikedom: Att respektera och förbättra det historiska arvet, äkta kultur, traditioner
och särskiljningsförmåga hos värdsamhällen.
9 Fysisk integritet: För att upprätthålla och förbättra landskapskvaliteten, både urbana och på
landsbygden, och undvik fysisk och visuell försämring av miljön
10 Biologisk mångfald: Att stödja bevarande av naturområden, livsmiljöer och vilda djur och
minimera skador på dem.
11 Turistorganisationens effektivitet: Att minimera användningen av knappa och icke-förnybara
resurser i utveckling och drift av turismanläggningar och -tjänster.
12 Miljöfrågor: För att minimera föroreningar av luft, vatten och mark och avfallshantering
av turistföretag och besökare.
På Gotland har Länsstyrelsen, Regionen Gotland och Swedesd ett samarbete för att öka
förståelsen för de Globala målen och stärka samverkan kring arbetet att förverkliga Agenda
2030. Swedesd bidrar med kompetens inom lärande och utbildning för hållbar utveckling
vilket är ett resultat av många års forsknings- och utvecklingsarbete. Här finns en tydlig
grund för kommande hållbarhetsarbete inom besöksnäringen på Gotland
Definitioner

Definitionerna är hämtade från den statliga utredningen Ett land att besöka5.
Turism: Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
Resenär: En person som genomför en resa, oavsett resans längd, vistelsetid eller syfte.
Besökare: En resenär som genomför en resa där huvudresmålet ligger utanför resenärens
vanliga omgivning. Den sammanhängande vistelsetiden är högst ett år. Syftet med resan är
affärer (arbetsresor), fritid eller andra personliga syften.
Besöksnäring: Besöksnäringen omfattar aktörer i de branscher som säljer tjänster till besökare. Det betyder att alla aktörer som har någon del av en försäljning till kunder vars
konsumtion definieras som turismkonsumtion, kan sägas tillhöra besöksnäringen.

5

SOU 2017 95: Ett land att besöka, sidorna 40-41.
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3. Inriktning, mål och vision
Gotland har goda möjligheter att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Det
kommer att kunna avläsas i form av ökad omsättning och lönsamhet hos besöksnäringsföretagen, högre grad av sysselsättning året runt samt ökade skatteintäkter.
Samtidigt måste grunden vara att utvecklingen sker på ett hållbart sätt där sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter utvecklas hand i hand. Ska Gotland lyckas med detta
krävs tydliga prioriteringar och nya sätt att arbete.
Prioritera marknader efter potential och besökares drivkrafter

Den svenska marknaden har störst ekonomisk betydelse utifrån nuvarande volymer. Tillväxten bedöms dock inte komma från Sverige i första hand utan från länder som betraktas
som närmarknader. På exportmarknaderna är det framförallt Tyskland, Norge, Danmark
och Finland som ses som de största potentialmarknaderna för Gotland de närmsta åren.
Inriktning på teman och produkter med krav på exportmognad

De prioriterade utländska marknader som Gotland vänder sig till behöver få en tydlig bild
av vad området har att erbjuda. Därför behövs en utveckling av tematiska reseanledningar
och en tydlig kommunikation anpassade till de prioriterade marknadernas behov. Om en
besökare från en prioriterad marknad ska attraheras av upplevelser så måste det finnas produkter av hög kvalitet som målgruppen finner enkla och intressanta att köpa.
Samverkan och tydligare hållbar affärsnytta

Besöksnäringen i Gotland bör fokusera mot tydligare hållbar affärsnytta. Även om lönsamhet och tillväxt står i fokus ska även andra mått på sikt utvecklas.
Volymtillväxten utvecklas genom att säkerställa samverkan mellan företagen och marknadsförings- och säljorganisationerna. Samverkan kan med fördel ske genom att företagarna i
området utser tydliga produktägare med ett helhetsansvar för produktens hela förädlingsgrad från idé och koncept via produktutveckling till lansering och marknadsföring för att
skapa långsiktiga och hållbara engagemang.
Vision – Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och attraktiva
resmål 2027
Mål och vision för Gotland har två tydliga steg:


Målbilden är att Gotland ska upplevas som en exportmogen destination 2022 där
företagen samverkar för att uppnå synergier som skapar hållbar tillväxt.



Med rätt strategiska vägval ska vi då börja se effekter som leder mot visionen med
sikte på 2027.

Företagen som medverkat under processen har formulerat en vision, uttryckt som en stark
vilja att samarbeta och som utgår från de kvaliteter som finns i området.
Formuleringen av visionen har en hög ambitionsnivå och kan utvecklas vidare i senare utvecklings och implementeringsarbete. Visionens formulering måste alltid sättas i relation till
de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har samt även i relation till
de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs resan mot visionen.
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”Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027”
Vision 2027

Affär

Medarbetare

Gapanalys

System &
Struktur

Målbild

Affär

Nuläge

Strategiska
åtgärder

Medarbetare

System &
Struktur

Affär

Medarbetare

System &
Struktur

Strategiska
vägval

Företagen föreslås sätta upp en målbild som ska uppnås år 2022. Förslaget är att Gotlands
besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå en årlig tillväxttakt om 7
procent inom utpekade strategiska tillväxtområden. Även här, som för visionsformuleringen bör denna ambitionsnivå förankras och utvecklas vidare i senare utvecklings- och
implementeringsarbete.
Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år 2022.
I sina utvecklingsprocesser ska Gotland ha fokus på tydliga erbjudanden mot den globala
resenären.
För att klara uppgiften ska Gotland snarast utvecklas tre tematiska områden. Dessutom behöver Gotland utveckla tre ”besökstråk” som gör den gotländska landsbygden attraktiv och
tillgänglig året runt.
Utvecklingen ska främst ske inom tre tydliga tematiska områden som ska nå exportmognad:





Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare
Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde
Unika och profilerande dryck- och matupplevelser

Kombinerade produktkoncept från olika teman ska utvecklas till hållbara produkter och erbjudanden som attraherar de utvalda målgrupperna.
Besöksnäringen på Gotland bör snarast utveckla en strategi för besöksstråk för att säkerställa tanken om en året runt-destination för hela Gotland.
Utvecklingen bör göras för tre tydliga besöksstråk





Norrut
Österut
Söderut
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Möten, evenemang och idrott förstärker och kompletterar

Möten och evenemang har en särskild ställning i arbetet med en besöksnäringsstrategi.
Dessa områden handlar om Gotlands attraktionskraft i ett bredare perspektiv för Gotland
som plats att besöka, men också plats att bo och verka på.
Gotland har stora möjligheter inom området evenemang och möten. Under kommande utvecklings- och implementeringsarbete behöver en strategi för detta utvecklas och förankras. Denna bör baseras på våra förutsättningar och styrkor och fastställa kärnvärden och
kriterier för vilken typ av evenemang och möten som är strategiskt riktiga för Gotland.
Förslag på åtgärder att genomföra fram till 2022 - målbild

Förlaget är att Gotlands besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå
en årlig tillväxttakt om 7 procent efter 2022. Nedanstående målområden förslås att utvecklas vidare.










Marknader – val av geografiska marknader
Teman - val av teman och hållbara produkter som ska utvecklas mot exportmognad
Utveckling av besöksstråk för att möjliggöra hela Gotland som året-runt destination
Hållbarhet, ta emot fler besökare utan ökad miljöbelastning
Val av marknadssegment – med fokus på drivkrafter
Val av samarbetsparters – utifrån internationella resenärers reselogik
Satsning på kryssningstrafik
Satsning på möten och evenemang
Organisering av det strategiska, taktiska och operativa arbetet med destinationen
Gotland för att möta vision och målbild

Operativa mål

Besöksnäringen har två operativa mål som fokuseras
 Öka resandet med flyg och färja med 20 procent med ett tydligt fokus på klimatsmart resande
 Öka antalet gästnätter med 20 procent och internationella gästnätter med 30 procent.
Målbilden har kompletterats med kritiska framgångsfaktorer indelat i tre övergripande vägval. Besöksnäringen behöver starta arbetet med de kritiska framgångsfaktorerna omgående
men också prioritera dem för att nå målen. Se figuren på nästa sida.
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Kritiska framgångsfaktorer för att nå operativa mål

Målbilder

Arbeta aktivt för att bli en året-runt Stärka långsiktig marknadsföring av
och exportmogen destination
Gotland internationellt

Övergripande vägval

Öka samarbetet inom hela besöksnäringen

Öka resandet med flyg och färja 20 %

Öka antalet gästnätter totalt med 20 % och
antalet internationella gästnätter med 30 %

 Kraftsamla i tematik, stråk och säsong
 Skifta bytesdag för att jämna ut beläggning på
färjan
 Öka andelen engagerad näring
 Draghjälp från näringen att fylla tomma platser
på båt/flyg
 Minska miljöbelastningen för att resa till och
från Gotland
 Rikta erbjudanden till valda målgrupper
 Bygga upp gemensam säljorganisation för möten
 Utöka samarbete och produktutveckling mellan
transporterna och evenemangsaktörerna
 Tydliggör och sälj in upplevelser
 Utveckla stråkens tillgänglighet, attraktion och
utbud
 Bredda utbudet för kryssningsresenärer

 Ge näringen stöd och verktyg för utveckling
 Tydliggöra marknad och målgrupp
 Utveckla produkter med kundfokus
 Ökad kvalitet på produkter och värdskap
 Hållbart fokus för utveckling
 Utveckla och använd relevanta nyckeltal
 Sampaketera med handeln
 Erbjuda aktiviteter på stråken
 Utveckla evenemang som medför handel/shopping för aktiva och medföljande
 Utveckla hotellerbjudande så att det lockar
medföljande
 Utveckla evenemang som motiverar en vistelse på minst fyra nätter
 Utveckla transporter och evenemang tillsammans med näringen – bo, äta, göra,
handla
 Harmonisera och kundanpassa öppettider

 Öka träffsäkerheten i marknadsföringen
 Fokus på redan ”Sverigefrälsta” marknader
 Arbeta tidigare i travel cycle
 Satsa på nya säsongen
 Säkerställa att näringen är med på exporttåget
 Utveckla en evenemangsstrategi med fokus på
export
 Utveckla marknadsföringsstrategi mot kryssningsrederier
 Samverka med CMP – Copenhagen Malmö
Port

 Skapa en fungerande samverkan med Visit
Sweden
 Investera långsiktigt i marknadsföring
 Finnas där kunden finns även digitalt
 Avgränsa och prioritera marknader
 Strategin tas i respektive styrelse
 Marknadsför det unika med Gotland som en
utländsk målgrupp uppskattar
 Marknadsför det unika och som kryssningspassagerare kan/har tid att göra under ett
anlöp
 Välj ut de rederier som stödjer Gotlands
strategi och fokusera på samarbete med
dem för kryssning

 Klara av att ha öppet året runt
 Skapa tydliga reseanledningar utanför högsäsong
 Dra nytta av ö-läget för utveckling
 Arbeta för helgförlängning torsdag-måndag
 Utveckla stråken och delar av Gotland
 Fokusera på mars-Almedalsveckan och augusti-december
 Utveckla evenemang som stödjer nya perioder
 Skapa en årskalender för evenemang som planeringsverktyg
 Koppla evenemang och kryssning till shopping-möjligheter
 Välj ut befintliga alt utveckla nya aktiviteter eller upplevelser som är exportmogna mot målgruppen kryssningspassagerare
 Anpassa infrastrukturen för kryssningsbesök
 Förbättra möjligheterna att nå besöksmål utanför Visby utan bil
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4. Strategier
Den strategiska utvecklingen vilar på sex fundamentala strategier som är avgörande för att
Gotland ska lyckas för att nå sin målbild. Respektive strategi omfattar de olika delar som
det fortsatta utvecklingsarbetet föreslås fokusera på.
De sex övergripande strategierna för att framgångsrikt utveckla Gotland är:
A. En hållbar besöksnäring
B. Strategi för tematiskt baserad produktportfölj
C. Strategi för besöksstråk
D. Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
E. Samordnad marknadsföring och distribution
F. Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
A – En hållbar besöksnäring

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som
myndigheter. Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat,
något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnäringen.
Den nationella strategin betonar att Sverige har ett gott utgångsläge och stora möjligheter
att utveckla en hållbar besöksnäring. Sverige är ett av världens mest miljövänliga länder och
enligt World Economic Forum det land med allra bäst förutsättningar för en hållbar utveckling. Sverige som resmål rankas högt tack vare bland annat allemansrätten och tydliga
miljömål.
Krav på miljömässig hållbarhet börjar inom flera branscher och sektorer bli en självklarhet
och en del av verksamhetsutvecklingen. Det gäller inte minst hotell- och konferensanläggningar, som profilerar sig med närproducerad mat, miljöcertifieringar och en genomgående
hållbarhetsansats. För Gotlands del som i sin struktur bygger på flyg- och färjetrafik är ett
klimatsmart resande avgörande för framtida satsningar.
Mycket mer återstår att göra. Ett stöd i omställningsarbetet kan ges genom en gemensam
kunskapsplattform och förmedling av lärande exempel, som visar på att snål resursanvändning och sociala hänsyn är lönsamt i längden. Nationella och internationella organisationer
som har utvecklat kriterier och principer för arbetet med en hållbar besöksnäring bör få en
vidare spridning.
En hållbar besöksnäring handlar inte enbart om miljömässig hållbarhet utan också om ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Något som rör frågor kring exempelvis fysisk tillgänglighet, genus, inkludering och mångfald.
En utmaning handlar därför om hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom
ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Detta kan exempelvis handla om hur Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen.
Besöksmål behöver göras tillgängliga för besökare med olika funktionsvariationer. Ökad
tillgänglighet genom iordningställda promenader, kollektiva transporter, tillgång till toaletter
och information på flera språk bidrar till ett bättre mottagande.
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Strategiska insatser för att utveckla en hållbar besöksnäring:



Inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter som skapas med hållbarhet som tydlig ledstjärna.



Stödja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring en hållbar besöksnäring.



Göra särskilda insatser och projekt med fokus på att utveckla besöksnäringen med
fokus på miljömässig, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Viktigt att särskilt
beakta besöksmålens tillgänglighet för alla, oavsett fysiska förutsättningar att ta sig
fram.

B – Strategi för tematiskt baserad produktportfölj

Gotlands strategiska tillgångar behöver samlas och utvecklas under tematiska områden.
Att utveckla destinationens tematiska områden mot tänkta marknader och målgrupper är
centralt för att utveckla Gotlands värdeerbjudande. En del av de produkter som kan utgöra
kärnan i respektive tematiskt område finns redan.
Utmaningen är att utveckla samverkan mellan företag så att produkternas attraktionskraft
kan paketeras på ett sådant sätt att tematiken blir tydlig och produkten blir exportmogen.
Tydligheten utvecklas genom att aktörer samverkar med varandra inom samma tematiska
område. Vidare behöver kommunikationen tydliggöras samt att säkerställa såväl distribution som marknadsbearbetning och försäljning mot valda segment och marknader.
Ett sådant utvecklingsarbete är ofta svårt för enskilda aktörer att ta sig an. Arbetet måste
göras i samförstånd mellan företagen för att nå en nödvändig samverkan. Arbetet behöver
också organiseras och ledas och av en aktör som har näringens förtroende.
Exakt vilka tillgångar som ska utvecklas behöver näringens företagare tillsammans med
Region Gotland bestämma i samråd med varandra. En samsyn kring gemensamma utvecklingsinsatser är centralt för framgångsrik tematisk utveckling. I slutändan är det säljbara produkter som måste vara i fokus och bilda en attraktiv produktportfölj.
Fokuserade teman

Strategin för att enklare utveckla och profilera destinationen samt effektivare nå ut på
marknaden bör fokusera på ett mindre antal teman där varje tema kan beskrivas med underliggande produktgrupper. Utifrån produktgrupperna utvecklar företagen därefter produkter och erbjudanden som säljs till marknaden.
Utmaningen att utveckla de teman som senare ska vidareutvecklas till tematiska produkter
är framförallt att förstå varför teman ska utvecklas samt att välja rätt teman.
Baserat på de tillgångar som finns idag och de potentiella prioriterade utländska marknadernas drivkrafter, som beskrivits tidigare, föreslås att Gotland fokuserar på upplevelser inom i
huvudsak tre teman med tillhörande produktgrupper:
Produktgrupperna bestäms under ett utvecklings- och implementeringsarbete. Ett sådant
beslut ska grunda sig på en matchning mellan marknadens och näringens drivkrafter.
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Outdoor
Cykling
Vandring
Klä ring
Fiske

Mat & Dryck
Restauranger
Caféer
Gårdsbu ker
Producenter
Terroir

Natur & Kultur
Visby
Världsarvet
Film
Hantverk
Kyrkor
Gotlands historia
Lugn & Ro

Ovan beskrivs föreslagna teman för utveckling som ska översättas i affärs- och handlingsplaner för de produkter som ska utvecklas. Planerna ska ligga till grund för framtida initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planerna ska
stötta och attrahera både entreprenörer, offentliga aktörer och externa finansiärer.
Golf kan ses som ett intressant utvecklingsarbete men faller normalt inte under begreppet
outdoor. Om ett framtida utvecklingsarbete anser att golf är ett strategiskt affärsområde
bör golf beaktas i utvecklingsarbetet.
Tema outdoorupplevelser – produktgrupper som skapar reseanledning för den aktiva besökaren

Outdoor beskrivs som aktiva naturupplevelser. Under senare tid har begreppet blivit alltmer uppmärksammat och kopplar ofta till attityder och livsstilar inte sällan relaterat till välbefinnande och hälsa.
Trendrapporter och undersökningar pekar också på en mycket starkt tillväxt för outdoor
som enskild reseanledning men ofta utgör det också ett starkt inslag i gästers semesteraktiviteter utan att behöva vara reseanledningen i sig.

Produktgrupper inom outdoor kan vara såväl lättare aktiviteter som vandring, cykling,
paddling och fiske som mer nischade avancerade upplevelser som kitesurfing och klättring.
Ofta finns både lättare och tuffare varianter beroende på vilken typ av kund man riktar sig
till.
På Gotland finns det en stor potential i att utveckla tematiska produkter inom främst vandring och cykling.
Även andra tematiska produkter inom outdoor, till exempel fiske, klättring och paddling,
kan bli aktuella och kommer att analyseras vidare i ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Vandring – Gotland kan erbjuda mångfald

Vandring bedöms ha mycket goda möjligheter att utvecklas till en framgångsrik produktgrupp inom temat outdoor. Vandringens tillgångar har idag mycket låg förädlingsgrad jämfört med sin potential. För vandring bedöms det finnas goda möjligheter att få besökare att
hitta till området, stanna och komma tillbaka på vår, sommar och höst.
Fördelar med vandring på Gotland är:
 Varierande sträckningar med fina leder och stigar i lättvandrade terräng är lämpliga
för många och kan tilltala olika målgrupper. Gotland runt är ett begrepp som också
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fungerar för vandring. Vackra miljöer längs kuststräckor kombinerat med vägar och
stigar på landsbygden borgar för en variationsrik upplevelse.
Vandringen på Gotland kan väl lämpad för vandrare med andra intressen, t.ex. matupplevelser eller kultur.
Ökande efterfrågan för en stor målgrupp från de länder som Gotland bör se som
sina prioriterade marknader. Detta gäller även för svenska besökare.
Goda möjligheter att ”vandra utan att vandra”. Genom en tydlig reseanledning kan
andra upplevelser lyftas fram som tillsammans skapar stor attraktionskraft. Upplevelser under vandringen – eller upplevelser medan resesällskapet vandrar.
Lätt att inkludera i flera andra produkter och paket.

Utvecklingsbehovet för att vandring ska bli en intäktsdrivare:
För att vandring ska kunna utvecklas till att bli en hållbar intäktsdrivare krävs att aktörerna
organiserar arbetet och ansvarar för temat. Samarbetet behöver omfatta såväl attraktivitet,
kvalitetssäkring, drift och underhåll av leder såväl som paketering av kombinerade upplevelser samt hur lederna görs tillgängliga. Dessutom har vandraren önskemål om tillgänglighet till, från och på leder samt uppgifter om kollektivtrafik etc.
Vissa av dessa saker finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men det är viktigt att detta är ett pågående arbete där attraktiviteten, kvalitetssäkringen och en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för vandring alltid kan utvecklas.
Cykling – Gotlands potential att erbjuda stor variation

Idag finns många etablerade cykelleder i Europa, inte minst i cykelländer som Tyskland,
Holland, Schweiz och Danmark. Lederna går genom attraktiva landskap och har en stark
koppling till det lokala näringslivet. Resultatet av satsningarna har visat sig efter några år.
Befintliga företag har ökat sin omsättning flera gånger om och kreativa nyetableringar har
sett dagens ljus. Gemensamt har man bidragit till att göra cykelleden till en lönsam affär för
sin region.
Sverige har länge varit underutvecklat när det gäller cykelturism. Den gängse bilden av en
cykelsemester är ett lågbudgetalternativ med övernattning i eget tält och matlagning på
spritkök. Idag efterfrågas lika ofta ett bra boende, god mat och dryck och ett väl genomtänkt serviceutbud. Upplevelser som får kosta!
Regeringen bedömde i 2008 års infrastrukturproposition att cykling har goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Cykelturismen i Europa är en storindustri som
omsätter flera tiotals miljarder kronor per år. Den utgör en del av en trend som betonar
värden som aktiv fritid, hälsa och motion samt ekoturism och en klimatmässigt hållbar utveckling. Under senare år har cykeltrenden tagit fart även i Sverige.
Cykelturister förflyttar sig i allmänhet 4-7 mil per dag och familjer med små barn kanske 23 mil. Cykelturisten är 40-70 år och spenderar mer pengar per dygn än en bilburen turist.
Fördelar med cykling på Gotland är:
 Relativt finmaskigt nät av attraktiva vägar som är lämpliga även för cyklister
 En variation av natur och landskapstyper framförallt med tanke på kuststräckor
 Ett relativt etablerat näringsliv längs med leder
 Ett betydande utbud av kulturellt och historiskt intressanta besöksmål
 Perspektivet att Gotland är en ö. Cykling på öar är positivt
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Utvecklingsbehovet för att cykling ska bli en intäktsdrivare:
För att cykling ska kunna utvecklas till en exportmogen hållbar intäktsdrivare krävs, liksom
för vandring, ett organiserat arbete med management som ansvarar för temat, alltifrån drift
och underhåll av cykelleder till marknadsföring genom hemsida, information om cykelleder,
kartor, uppgifter om transporter och tillgänglighet till paketering av kombinerade upplevelser.
Cyklisten har dessutom behov av att utrustningen är i gott skick och uppskattar därför ett
cykelvänligt värdskap hos aktörerna längs med lederna som innefattar boende med plats för
cykeln, möjlighet till enklare service, reparation och tvättning.
Dessutom har cyklisten önskemål om tillgänglighet till, från och på leder, uppgift om kollektivtrafik där cykel kan tas med.
Fokus på hela affären kräver samordnad affärs- och produktutveckling längs hela ön.
En del av ovanstående punkter finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men
det är viktigt att detta är ett pågående arbete där man egentligen aldrig blir klar i sin
kvalitetssäkring och strävan efter en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för cykling.
Tema natur & kulturupplevelser – reseanledningar för den nyfikna resenären

På Gotland finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential.
Tillgångarna avseende kultur på Gotland omfattar:
 Film, berättelser och sevärdheter kring Ingmar Bergman
 Konst, erkända lokala konstnärer och etablerade konstrundor
 Musik, konserter och festivaler med varierat utbud som attraherar olika målgrupper
 Historia, med tysk prägel samt brett utbud av kulturhistoriska besöksmål och
muséer
 Världsarvet Hansestaden Visby med bebyggelse, bebyggelse, gränder och ringmur
 Kyrkorna över hela Gotland
 Livsstilen på Gotland, socialt och ekologiskt hållbar. Småskaliga, lokala producenter, nytänkande krogar och aktiviteter som utgår från kulturtradition
 Naturscener, med raukar, ständer, kalksten och havet som tillsammans bildar en
mosaik av naturupplevelser
 Rikt fågelliv
Mycket av det som attraherar utländska marknader är svensk livsstil, som vi ser varje dag
och därför är blinda för. Att lyfta fram och kommunicera dessa värden är ett långsiktigt arbete som behöver utvecklas och kan därför inte användas som en dragare idag.
Utvecklingsbehovet för att kulturupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
 Tydliggöra de kulturområden som fångar intresse och som går att kommersialisera
 Skapa tydligare intäktsgeneratorer kopplade till de tematiska produkterna inom kulturområdet
 Använda utbudet av produkter inom kulturområdet för att profilera erbjudanden
inom andra tematiska områden
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Tema Mat och Dryck - upplevelser och reseanledningar för den kulinariska resenären

Det globala intresset för mat och dryck har exploderat på senare tid vilket kommer till uttryck i stort utbud av matprogram på tv och radio, allt fler matmagasin, bloggar om mat
och dryck och foodies etc. Maten som tema har en högre förädlingsgrad än outdoor idag,
men det finns fortfarande en outnyttjad potential att använda mat & dryck som profilerande tema. Utvecklingen bör fokuseras på en tydligare koppling till upplevelser kring maten
och dess ursprung – både där den produceras, förädlas och konsumeras.
Gotland är en mat-ö och har en potential inom mat och dryck
Möjligheter kopplat till mat & dryck baseras på:
 Det som är unika råvaror för Gotland som tryffel, saffran, ramslök, salmbär m.m.
 Jordbruket och odlingar med gårdsbutiker som erbjuder närodlade och ekologiska
produkter som bageriprodukter, kryddor, bär.
 Kött som lamm och nöt
 Producenter av öl, vin och whiskey som alla använder så många lokala råvaror som
möjligt i sin framställning.
Utvecklingsbehovet för att mat och dryckesupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
Koncept och produkter kring mat & dryck kan med fördel kopplas samman med olika outdoor-erbjudanden. Produkter och koncept som kan utvecklas ännu mer ur ett turistiskt
perspektiv är:
 Lokalproducerade (ekologiska) matvaror
 Måltidsupplevelser (idag små enheter men erkända)
 Matvandringar
 Cykla eller vandra mellan vingårdar, musterier och gårdsbutiker
Kompletterande utbud

Ovanstående tematiska områden är primära utvecklingsområden för året runt-resande och
internationella privatresenärer. Till detta ska läggas de produktområden som redan idag är
viktiga profilområden för i första hand svensk marknad. Dessa är viktiga delar i genomförandet av ovanstående tematiska områden.
Möten – konferens, incentive och kongress
Gotland har ett rikt kulturutbud, en fascinerande historia och storslagen natur som ger
varje möte en alldeles speciell inramning. Världsarvstaden Visby erbjuder spännande miljöer för olika typer av incentivearrangemang, aktiviteter och möten i historisk miljö.
Möten bidrar till att de stödjer ambitionen att utöka säsongsförlängning och utvecklingen
av de tre stråken. På så vis medverkar möten till att utveckla Gotland till en året runt-destination.
Gotland jobbar idag aktivt med att locka såväl konferenser, företagsevent och kongresser
till Gotland och fördelarna med dessa olika möten skiljer sig åt. Konferenser och företagsevent som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av besöksnäringen och har vuxit
till ett starkt segment där det finns en rad professionella aktörer på Gotland.
Kongresser är en annan viktig gren av mötesindustrin. Ett lokalt värdskap är i dessa sammanhang ofta avgörande för att få en kongress till Visby. Stora möten lockar hit forskare,
yrkeskategorier och branschmöten som ger Gotland möjlighet att visa upp ett professionellt Gotland som är attraktivt att arbeta och bo på. Deltagarna får se att deras profession
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finns även här och kan lockas att jobba och leva här. De gotländska deltagarna får ett utökat nätverk, kompetensutveckling och får möjlighet att visa upp hur vi jobbar med frågorna
på Gotland.
Gotland Convention Bureau (GCB) är en icke vinstdrivande organisation som marknadsför
hela Gotland som mötesplats. GCB fungerar som koordinator mellan kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna i den gotländska mötesindustrin. Hos GCB kan företag
och organisationer kostnadsfritt få råd och stöd för att arrangera ett framgångsrikt möte på
Gotland. Formerna för den fortsatta verksamheten vid GCB behöver utredas under kommande utvecklings- och implementeringsarbete.
Möten handlar om attraktionskraft i ett brett perspektiv. Verksamheten bedrivs idag professionellt men behöver förstärkas ytterligare i det kommande utvecklings- och implementeringsarbetet. För att nå framgång inom möten krävs bland annat insatser som:
 Ta del av nationell och internationell statistik och kunskap om möten.
 Beskrivning av vilka olika typer av möten som finns och hur de skiljer sig åt i form
av effekter, fördelar och hur man lockar dem till sin destination.
 Vi behöver utveckla former för att bättre mäta effekterna av möten och evenemang.
 Hållbarhetsfrågor är avgörande för att lyckas inom möten och evenemang.
 Ökad samverkan krävs mellan olika aktörer för att utveckla en attraktiv mötesdestination. Utvecklingsinsatserna stärks över att fler är delaktiga i arbetet. Det är också
viktigt att ta del av andra destinationers arbete och finnas med i nationella sammanhang där vi vänder oss mot internationella besökare/deltagare.
Idrott
Idrotten är en viktig del av resandet året runt. Resandet omfattar seriespel, träningsläger,
idrottsevenemang och idrottsmöten. Stora delar av resandet sker inom samarbetet Idrottens Ö. Genom samarbetet erbjuder Destination Gotland resor och boendepaket till förmånliga priser i samband med olika idrottsevenemang, som även innefattar idrottsmöten.
Genom Idrottens Ö tillförs årligen 120 000 gästnätter.
Inom ramen för Idrottens Ö jobbar man också aktivt med att skräddarsy paket för idrottsmöten av olika storlek och inriktning. Det kan vara allt från det stora årsmötet, konferensen till den lilla planeringsresan med styrelsen eller idrottsledare. De paketerar resa, boende,
möteslokaler och studiebesök och andra kringaktiviteter till förmånliga idrottspriser utifrån
kundens önskemål.
Evenemang
Gotland har ett brett utbud av evenemang året runt. Några årligen återkommande evenemang har idag internationell lyskraft bland annat Almedalsveckan, Medeltidsveckan och
Bergmanveckan. Programutbudet är i huvudsak på svenska med undantag för Bergmanveckan som i högre grad genomförs på engelska.
Evenemang är årstidsberoende och bedrivs ofta av lokala arrangörer kopplade till kulturarv,
lokala marknader med mera. Det finns möjligheter att arbeta vidare med evenemang som
reseanledning.
Evenemang skiljer sig åt beroende på vilken typ som avses. Det finns tillfälliga evenemang
där arrangören kommer utifrån. Det finns återkommande evenemang med ett lokalt arran-
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görskap som har ett uttalat syfte att öka reseanledningarna till Gotland och att locka besökare på andra delar av året än under högsäsong. Evenemang handlar om att stärka en plats
attraktivitet och identitet som en plats att besöka, leva och verka på.
Golf
Golf är inte ett fokuserat tema för exportmarknaderna idag. Golf har dock en intressant utvecklingspotential för en smalare målgrupp för de tänkbara marknaderna. Utvecklingen
hanteras bäst av golfklubbarna själva men med stöd i framtida utvecklings och implementeringsarbete.
C - Strategi för besöksstråk

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass behöver
det framtida utvecklingsarbetet samla insatserna för att arbeta fram de turistiska stråk eller
delområden. Stråken är till sin natur geografiska men måste kopplas samman med produkter inom de tre valda tematiska fokusområdena.
Förutom att det finns olika stråk är Visby är ett självklart nav i utvecklingen och kommer
att få en central roll.
Stråkens potential

Det finns tre presumtiva stråk att utveckla Söderut, Norrut och Österut. De olika stråkens
särprägel blir tongivande för den framtida produktutvecklingen.
Inledningsvis, i ett eventuellt framtida utvecklings- och implementeringsarbete, behöver arbetet kartlägga och utreda samt förankra potentialen i de tre stråken. En bedömning och
analys behöver göras utifrån tillgänglighet, tematisk attraktivitet (till exempel vandring, cykel och kultur), och utifrån den globale resenärens drivkrafter. Analysen behöver också baseras på en bättre förståelse för förmågan hos näringen, längs med stråken, att gemensamt
engagera sig i stråkets utveckling. Framförallt gäller det att kunna erbjuda, boende, mat och
attraktiva aktiviteter samt att kunna paketera dessa. Först efter att denna analys är gjord går
det att med säkerhet säga vilken utvecklingspotential som stråken har.
Utvecklingsstrategi av stråken

Utifrån en sammanvägd potentialbedömning av samtliga stråk kan insatserna prioriteras på
vilket stråk man ska starta arbetet. Det är viktigt att redan nu poängtera att samtliga stråk
behöver utvecklas. Den främsta anledningen är att eliminera företagens ekonomiska risker.
Stråken kan t.ex. vara öppna olika dagar under ”lågsäsong”, vilket gör att alla företag inte
nödvändigtvis har öppet varje dag under lågsäsong. Besökare kan vistas på alla stråk under
t.ex. en vecka men inte på varje stråk varje dag. Ambitionen är således, att minst ett stråk
ska vara tillgängligt varje dag.
En alternativ utvecklingsstrategi kan vara att man väljer delar av två eller alla tre stråken.
Detta kan gälla om t.ex. man kommer fram till att Gotlands kyrkor är av så stort intresse så
att det bildar en egen tur. De mest intressanta kyrkobesöken skulle då kunna ligga i två eller
alla tre stråken. Det samma gäller även för andra kulturupplevelser. En sådan utgångspunkt
behöver ligga med i den initiala analysen vid ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Utvecklingen av stråken är särskilt strategiskt viktiga utvecklingsområden för att nå inriktningsmålet om att hela Gotland ska vara en året-runt destination.
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Erfarenheter visar från utvecklingsarbeten på andra destinationer, leder till slutsatsen att det
är viktigt att begränsa näringens finansiella risk i byggandet av nya säsonger.
Ambitionen att ha maximal tillgänglighet och öppethållande initialt måste ses som relativt
riskfyllt. Därför måste en tydlig utveckling med låg risk tas fram för hur stråken ska utvecklas och hålla öppet.
Det är viktigt att ”skynda långsamt” och matcha en satsning på öppethållande med en hög
upplevd tillgänglighet med tydliga erbjudanden och fokuserat marknads- och säljarbete.
Hur en sådan satsning ser ut i praktiken återstår att analysera. En fungerande modell är att
välja ut den period som ska förbättras, ofta initialt begränsat till två extra veckor eller en
månads helger beroende på näringens resurser och riskvillighet. En sådan satsning ska ha
ett tydligt erbjudande till en tydlig målgrupp med etablerade sälj och marknadskanaler
och/eller kopplade till evenemang eller andra aktiviteter.
Viktigt är också att knyta an till olika verksamheter i Visby där företagen drar nytta av
varandra.
Som en röd tråd gäller att utveckla attraktionskraften i stråken med speciellt fokus på företagens möjligheter till intjäning.
D – Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer

Affärsnyttan för företagen är ett bärande budskap i alla besöksnäringsstrategier som syftar
till att skapa tillväxt. En stor utmaning för företagen i besöksnäringen är att bli mer framgångsrika och växa med ökad eller bibehållen lönsamhet över tid.
För att tillväxten och lönsamheten ska säkerställas krävs en hög attraktivitet genom att
kombi-nationer av olika företags erbjudanden utvecklas, paketeras, marknadsförs och säljs.
Oftast sker dessa erbjudanden genom samverkan med flera aktörer.
Näringen måste på egen hand kunna driva samverkan och på så sätt skapa tillväxt som är
ekonomiskt hållbar. Erfarenheter visar att de samverkansmodeller som grundar sig på en
tydlig produktägare till vilken en eller flera leverantörer är knutna är de mest framgångsrika
över tid.
Denna samverkansmodell bör bl.a. ta fasta på paketeringens grunder men kan med fördel
gå steget längre och främja ”modulariserad” produktutveckling och paketering, där olika
kombinationer av innehåll formar produkten. Genom denna metodik underlättas kundens
möjlighet att paketera inför resan men även väl framme på plats utan att binda upp sig i
stora färdiga paketlösningar från början.
Kunden kan istället välja att lätt köpa till olika upplevelser, produkter och tjänster i öppna
paket via den produktägare som den väljer att göra affärer med, utefter kundens egna önskemål. På så sätt finns möjlighet till både enkla och komplexa produkter utifrån kundens
önskemål och vana.
Genom att följa kundens beteende kan snabbt nya produkter och erbjudanden tas fram och
levereras som möter eller överträffar kundens förväntan. Denna modell bör utvecklas under arbetets fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete
Modellen ska utformas för att främja tematisk samverkan över Gotlands stråk så att starka
erbjudanden av hög klass och med tydlig tematisk inriktning främjas.
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E – Samordnad marknadsföring och distribution

En avgörande strategi för tillväxten är att samordna och öka träffsäkerheten i marknadsförings-insatser och att säkerställa distributionen. Arbetet med att samordna marknadsföringen startar redan på det nationella planet genom att Visit Sweden analyserar olika geografiska marknader och vad potentiella resenärers inställning och intresse är för att resa till
Sverige.
De potentiella resenärerna indelats i olika målgrupper för vilka Visit Sweden tagit fram beskrivningar om olika drivkrafter att resa till Sverige.
Samordnad marknadsföring med Visit Sweden

En av framgångsfaktorerna till att nå de utländska marknaderna ligger i en långsiktig samverkan med Visit Sweden. Att etablera en närvaro på någon av Visit Swedens prioriterade
marknader tar tid och måste vara uthålligt. Att förbättra Gotlands kännedom på utländska
marknader kräver fokus, uthållighet och smarta kommunikativa lösningar.
Gotlands erbjudande är starkt och unikt men i princip oprövat i en systematisk marknadsbearbetning. Gotlands unicitet och ö-läge gör det möjligt för Visit Sweden att formulera
tydliga budskap där Gotland sticker ut från många andra Svenska erbjudanden.
Val av marknader utgår från vilken tillgänglighet som finns eller som man har anledning till
att anta i en nära framtid. Vidare är valet av de geografiska marknaderna baserat på köpkraften hos de segment som kan tänkas välja Sverige som resmål. Segmentsanalyserna visar
också vilka drivkrafter segmenten har. Begreppsmässigt beskriver Visit Sweden dessa som




”nyfikna upptäckare”
”aktiva naturälskare” och
”vardagssmitande livsnjutare”.

När drivkrafterna och dess andelar på olika geografiska marknader analyseras och matchas
mot de tillgångar som Gotland har under perioden den femte årstiden, sensommaren, utkristalliseras ett mönster av vilka geografiska marknader och segment som bör prioriteras.
Analysen har också vägt in befintliga resmönster, upparbetade relationer och tillgänglighet
från olika marknader till Gotland.
Analysen visar att de marknader som har störst potential i volym är Tyskland och Norge
med fokus på den nyfikne upptäckaren för Tyskland och den vardagssmitande livsnjutaren
för Norge. Även Danmark och Finland är intressanta marknader. Därutöver finns ett intresse från många internationella destinationer där Gotland är en ”hemlig plats” alternativt
har blivit ett resmål för någon särskild intressentgrupp – ”nördturism”. Dessa bearbetas
med fördel genom digitala kanaler.
Gotland har inte en historia av långsiktig marknadsbearbetning av utländska marknader annat än i begränsad utsträckning och inte tillsammans med Visit Sweden. Det är därför viktigt att fokusera insatserna så att de kan ge snabba resultat.
En satsning på en given marknad kräver bearbetning under flera år för att ge resultat och
inkluderar säkerställande av tillgänglighet så väl som erbjudanden och kampanjer. Det är
viktigt att arbeta så pass länge att arbetet kan justeras för att ge bättre effekt.
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Digitaliserad marknadsföring

Digitaliseringen genomsyrar hela destinationsutvecklingsprocessen och i synnerhet inom
marknadsföringen varför samverkan inom den digitala utvecklingen rekommenderas. Genom att regionen och företagen medverkar i denna samverkan underlättas möjligheterna i
den digitala transformationen av marknadsföringen.
Den digitala marknadsföringen är relativt enkel och resurseffektiv att göra. Med riktad digital marknadsföring går det att komma närmare kunden genom exempelvis annonsering i
sociala medier och sökmotoroptimering.
Det bör understrykas att insatserna behöver göras samordnat och med fördel genom kluster av företag som erbjuder paketerade eller liknande produkter så att den digitala synligheten för hela destinationens utbud ökar. Genom en digital kompetens kan man dra nytta
av nya och förändrade kundbeteenden. Den digitala kompetensen bör finnas både hos
varje enskilt företag samt hos en central resurs inom destinationen.
Det är viktigt att visa upp Gotlands erbjudanden på internationella inspirations- och bokningssajter där gästen behöver få en uppfattning inte bara om en specifik aktivitet eller boende etc. Genom att sajten visar vad som finns i närheten beträffande aktiviteter, besöksmål etc. uppfattas Gotland bättre i ett sammanhang och skapar därmed högre attraktivitet.
Tyska marknadens kännetecken och potential

Den tyska marknaden karaktäriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stads-upplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Drivkrafterna för att resa till Sverige
är mindre vad gäller shopping och mat & dryck.
De tyska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter som boendeform. Två tredjedelar av gruppen som beskrivs som den globala resenären känner till Sverige som resmål
och lika många planerar att resa hit.
För tyskarna är inte kulinariska upplevelser i sig en reseanledning, även om mat och dryck
är ett viktigt komplement till totalupplevelsen. Dessutom har tyskarna sin semester utspridd
över längre tid under sommaren än svenskar och där augusti – september är en stor andel
av semestertiden. Tyskarna semestrar även i oktober.
I Tyskland måste arbetsgivaren endast bevilja tio semesterdagar i sträck vilket leder till att
tyskar ofta har sin semester utspridd över flera perioder. Vidare så börjar sommarlovet i
skolorna vid olika tidpunkter i varje delstat. Därför fördelas ledigheten per automatik från
juni till september.
Tyska besökare hittar ofta sina resmål via en resebyrå i Tyskland och planerar resan utifrån
rese-byråns befintliga paket eller med tryckt material som inspiration. De är den mest traditionella marknaden bland Visit Swedens prioriterade marknader.
Danska marknadens kännetecken och potential

Även den danska marknaden karakteriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stadsupplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Även drivkrafterna för att
resa till Sverige är mindre vad gäller shopping och mat & dryck. När det gäller danskarna
som endagsbesökare är de mest inriktade på shopping.
De danska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter, även stugor i stugbyar, som
boendeform.
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Stora delar av den danska marknaden önskar utomhusaktiviteter under våren, sommaren
och hösten men tycker även om att uppleva storstäder samt göra rundresor i Sverige. Vidare finns en relativt stark efterfrågan på kulturupplevelser inom konst, design, historia, teater m.m. Kulinariska upplevelser är dock inte någon direkt reseanledning för danska gäster, även om mat och dryck är ett viktigt komplement till totalupplevelsen.
Danskarnas drivkrafter för att semestra i Sverige kan kategoriseras som
 Uppleva det svenska landskapet 71 %
 Utomhusupplevelser och aktiviteter vår/sommar/höst 64 %
 Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök mm) 59 %
 Uppleva stämningen och människorna här 48 %
 Restaurangbesök 48 %
Norska marknadens kännetecken och potential

De norska turisterna är en nyfiken grupp med många intressen. De starkaste drivkrafterna
för en Sverigesemester är för dem att uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt
samt att se och göra så mycket som möjligt i Sverige. De är mycket intresserade av svensk
kultur och livsstil och vill gärna besöka både städer och landsbygd.
Norska turister besöker Sverige på semestern framförallt för att koppla av och slippa rutiner och ha roligt med dem de reser med. De vill också känna sig fria, njuta av god mat och
dryck samt uppleva nya städer och platser. Mat och shopping är populärt bland de flesta.
De åker gärna på kortare resor och vill helst bo 4-stjärnigt. Weekends och långhelger är
överrepresenterade i detta segment.
Totalt är 78 procent av de globala resenärerna i Norge intresserade av att besöka Sverige på
semester. Majoriteten av dessa har besökt Sverige på̊ semester vid något tillfälle tidigare i
livet, så de skulle bli återvändare.
Slutsatsen blir att Sverige redan lockat väldigt många norrmän och möjligheten att växa på
marknaden de närmsta åren genom helt nya turister är liten. Tillväxtpotentialen ligger istället i att få de som redan besökt att återvända oftare, stanna längre eller spendera mer
pengar under besöket.
Finland som marknad

Den finska marknaden påminner till mycket stor del om den norska. 70 procent av de finländare som besöker Sverige vill uppleva städer med nöjesliv och besök på museer och restauranger. Hälften av finländarna tycker att restaurangbesök och den lokala matkulturen är
viktigt på sin semester.
Besökare från Finland älskar att upptäcka världen och Sverige: med 4 miljoner besök (både
endags- och flerdagsbesök) stod finska besök för 20 procent av samtliga utländska besök
under 2014 enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.
Besökarnas drivkrafter

De största drivkrafterna som de globala resenärerna har och som gör att de kan tänka sig
att besöka Sverige är:
 upplevelser i naturen under vår, sommar och höst
 uppleva städer (nöjesliv, muséer, restauranger)
 kulturupplevelser
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De segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och
demografi så som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre
utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som bokas.
Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra
och uppleva i Sverige. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta utveckla
en kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och
att de vill uppleva olika saker. Ibland är det samma saker men på helt olika sätt.
I nedanstående schematiska bild redogörs för drivkrafterna för den tyska, danska, norska
och finska marknaden.
Drivkrafterna är nedbrutna för att för att matcha de olika länderna som beskrivs ovan.
Dessutom ges en beskrivning av Gotlands upplevda erbjudande idag, utvecklingsbehov och
möjlighet att utveckla.
Gotlands erbjudande i förhållande till marknadens drivkrafter

Drivkrafter

Marknad
Tyskland

Marknad
Danmark

Marknad
Norge

Marknad
Finland

Erbjudande idag

Utvecklingsbehov

Möjlighet att utveckla

Utomhusupplevelser
vår sommar höst

Mycket stor

Mycket stor ef-

Liten efter-

Medel efterfrå-

Naturupplevelser

Tema Outdoor

Mycket goda möjlig-

efterfrågan

terfrågan

frågan

gan

som endast delvis

främst vandring och

heter

är förpackade

cykling

Visby med unik ka-

Bra erbjudanden.

Mycket goda möjlig-

raktär och erbjudan-

Behov av mer öppet

heter

Uppleva städer inkl
restaurangbesök,
muséer mm

Stor efterfrågan

Rundresa i Sverige

Mycket stor

Mycket stor ef-

Mycket stor

Mycket stor ef-

Begränsat paketerat

Paketerade tjänster

Mycket goda möjlig-

efterfrågan

terfrågan

efterfrågan

terfrågan

erbjudande

och rundresa på ön

heter

Utomhusupplevelser
vinter

Medel

Stor efterfrågan

Liten efter-

Liten efterfrå-

Mycket svagt erbju-

Upplevelser med en

frågan

gan

dande

story

Kulturupplevelser, design, konst, historia,
teater

Medel

Stor efterfrå-

Stor efterfrågan

Kulturupplevelser,

Tema Kultur

Mycket goda möjlig-

design, konst,

Upplevelser. Konst.

heter

världsarv

Design. Film

Shopping

Liten

Visby, hantverk,

Mer öppet på hela

gårdsbutiker

ön

Starka produkter

Tema Mat & Dryck

Mycket goda möjlig-

inom mat och dryck

Utveckla till ett

heter

och lokalproducerat

starkt profilområde

Mycket stor ef-

Stor efterfrå-

terfrågan

gan

Stor efterfrågan

den

efterfrågan
Stor efterfrågan

efterfrågan

gan

Stor efterfrågan

efterfrågan

Stor efterfrå-

Stor efterfrågan

gan

Goda möjligheter

Kulinariska upplevelser god mat och
dryck, restaurangmiljöer

Liten efterfrå-

Medel efterfrå-

Mycket stor

gan – men

gan – men

efterfrågan

ökande

ökande

SPA/Wellness

Liten

Medel efterfrå-

Liten efter-

Medel efterfrå-

Få men bra SPA

Fler anläggningar

Mycket goda möjlig-

efterfrågan

gan, men stor

frågan – men

gan

och hälsa

som vill profilera

heter att kombinera

för nisch

ökande

Stor efterfrågan

med annat
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Liten efterfrå-

Liten efterfrå-

Liten efter-

Liten efterfrå-

Flera olika evene-

Tema Evenemang

gan

gan

frågan

gan

mang

Utveckla kring tema-

Goda möjligheter

tik och medföljande

Golf

Mycket lite ef-

Mycket lite ef-

Mycket lite

Mycket lite ef-

Bra banor. Lång sä-

Fräst mot DK och

Relativt goda möjlig-

terfrågan –

terfrågan –

efterfrågan –

terfrågan –

song

eventuellt NO

heter

utom för nisch

utom för nisch

utom för

utom för nisch

nisch

Kund- och affärsfokus för att stärka den långsiktiga marknadsföringen av internationellt

Gotlands besöksnäring kännetecknas av en mycket stark högsäsong vilket leder till att beläggningsgraden på boendeanläggningar varierar starkt över året. Många verksamheter
stänger också när högsäsongen är över.
För att nå en hållbar tillväxt i besöksnäringen på ön, behövs ett väsentligt förstärktstärkt
kund- och affärsfokus i marknadsföringsarbetet mot de prioriterade utländska marknaderna
även under andra säsonger än högsäsongen.
Utvecklingspotentialen för att nå en hållbar tillväxt bör i första hand ligga i anslutning till
hög-säsongen genom säsongsförlängning. Säsongsförlängning innebär en lägre affärsmässig
risk jämfört med om man väljer andra säsonger.
Den viktigaste faktorn är dock att marknadspotentialen bedöms som störst för sensommaren respektive våren för de utländska marknaderna.
Fokusering på sensommaren

I första hand bör Gotland utöka sina marknadsförings- och säljinsatser i syfte att öka antalet gästnätter på sensommarsäsongen. Sensommaren betraktas som september t.o.m. oktober.
Förutom till svenska marknaden bör fokus för marknadsföringen koncentrerats till de prioriterade exportmarknaderna, Tyskland, Danmark, Norge och Finland. I andra hand kan
motsvarande säsongsförlängning göras under våren.

F – Samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland och övriga aktörer

Som en följd av den ”Regionala besöksnäringsstrategin för Gotland”- behöver roller och
gränssnitt samt arbetsformer beskrivas för att åstadkomma en god samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland och övriga aktörer för det framtida arbetet.
På ett övergripande plan går det redan idag att göra en sådan beskrivning men hur det ska
utformas mer i detalj förslås utvecklas i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet.
Regionen behöver inom en snar framtid uttrycka hur arbetet med flera av de uppgifter som
tidigare funnits inom Inspiration Gotland är tänkt att fortsätta fungera. Det gäller för arbetet med turisminformation, hjälp vid planering och med tillståndsfrågor vid evenemang eller andra aktiviteter där regionen behöver vara involverad.
Samtidigt behöver näringen bestämma hur deras roll ska utvecklas som mottagare av strategin och genomförare av de strategiska utvecklingsaktiviteter som kommer att tydliggöras i
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ett utvecklings- och implementeringsarbetet av ”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland”.
Partnerskap för långsiktig och hållbar stabilitet

För att utveckla samverkan mellan Region Gotland och besöksnäringen föreslås att ett
partnerskap formas mellan regionen och besöksnäringen dit även länsstyrelsen och Uppsala
Universitet Campus Gotland inbjuds att medverka. Inom partnerskapet utvecklas och implementeras mål, strategier och planer. Partnerskapet svarar för uppföljning och utvärdering samt driver frågor kring klusterutveckling och innovationsmiljö för besöksnäringen.
Partnerskapet ska ta sin utgångspunkt i de mål och strategier som är vägledande för respektive part och därifrån utforma gränssnitten mellan ansvarsuppgifterna som respektive part
ska ha.
Vägledande strategiska utgångspunkter för Region Gotland inför formandet av partnerskapet

Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet
och hållbar tillväxt. Inriktningsmålen för Region Gotland är att Gotland ska ha minst 65
000 invånare, och att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

Gotland strävar också efter att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Region Gotlands ansvarar som kommun, landsting och region för att leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till
fast boende, besökare och näringsliv. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg
och hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland ser besöksnäringen tillsammans mat- och livsmedelsnäringarna som de två
viktigaste utvecklingsområdena för regionen.
Vägledande strategiska utgångspunkter för GFB inför formandet av partnerskapet

Besöksnäringen förslås att samlas och utvecklas genom Gotlands Förenade Besöksnäring,
GFB. GFB föreslås bli den organisation som blir näringens part i partnerskapet mellan näringen Region Gotland.
Partnerskapet förutsätter att GFB utvidgar sina uppgifter och tar på sig rollen att driva destinationsutvecklingsfrågorna på Gotland.
Vägledande strategiska utgångspunkter för övriga aktörer inför formandet av partnerskapet

Länsstyrelsen och Uppsala Universitet Campus Gotland inbjuds att medverka i partnerskapet.

Länsstyrelsen bidrar till att utveckla Gotland ur besöksnäringssynpunkt bland annat genom
sitt ansvar för skyddad natur och att utveckla besöksplatser inom natur och kultur. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för friluftslivets möjligheter och driver ett nätverk för friluftsliv. Länsstyrelsen arbetar också aktivt kring besöksnäringens hållbara utveckling och ger
ekonomiskt stöd till besöksnäringens utveckling på Gotlands landsbygd.
Uppsala Universitet driver genom programmet Hållbara besök ett stort antal forskningsoch utvecklingsprojekt som berör besöksnäringens hållbara utveckling. Programmet omfattar flera fakulteter och institutioner och har en viktig bas i Campus Gotland. Vid Campus
Gotland har också en ny utbildning startats på masternivå inom hållbar utveckling av turism. Här finns också Science Park Gotland som arbetar för att bli en innovationsmiljö
också för besöksnäringen.
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Inledning
I arbetet med att beskriva nuläget har en kartläggning skett utifrån besökarnas förväntningar och preferenser samt en beskrivning av vad Gotland kan leverera inom resa, boende, upplevelser, shopping och måltider.
Bilden av Gotland beror på vem som betraktar. Förstagångsbesökaren ser sig nyfiket omkring och ger sig ut för att upptäcka Gotland. En mer van gotlandsresenär väljer i utbudet
allt från gårdsbutiker till stränder och nöjesliv. De återkommande ”vinterfastlänningarna”
söker sig till lugn och ro och gör andra val för sina upplevelser.
Uppfattningen om Gotland skiljer sig också mellan svenska och utländska besökare. Här
blir skillnaden större i kännedom om vad Gotland har att erbjuda och hur attraktiva dessa
tillgångar upplevs.

Svenska gästers uppfattning om Gotland
Profilen för Gotland karaktäriseras till stor del av sommar, bad och stränder kompletterat
med Visbys stora utbud av uteliv och restauranger. Men även naturen och kulturen har en
central plats i svenskens uppfattning av Gotland.
För många är reseanledningen till Gotland – just Gotland. Havet, stränder, boendemiljöer,
kulturen tillsammans med innevånarnas värdskap ger en bild av en livsstil som många fastlandsbor söker. Det återspeglas bl.a. i allt fler fritidsboenden men framför allt i att svenskarna har Gotland som ett högt prioriterat resmål för sin sommarsemester. Gotland har en
stor andel återkommande resenärer.
En allt större grupp svenskar börjar dock upptäcka Gotland utanför högsäsongen. Både våren men framförallt sensommaren, perioden september – oktober, börjar bli allt mer intressant. Det handlar både om weekendresande och olika former av evenemang och specialintressen.

Beskrivning av utländska gästers uppfattning om Gotland
En avgörande skillnad mellan svenska och utländska gäster är framförallt att bilden av Gotland skiljer sig avsevärt. Även de som kommer från de s.k. närmarknaderna såsom Norge,
Finland, Danmark och Tyskland har en väsentligt mer oklar uppfattning av vad Gotland
erbjuder än vad svenskarna har.
Besökare från utlandsmarknaderna har inte bara olika uppfattningar och förväntningar på
vad Gotland har att erbjuda utan det skiljer sig också till viss del, när på året de besöker eller har möjlighet att besöka Gotland.
Reseanledningen till Gotland för finländare och norrmän påminner mer om svenskarnas
motiv att resa till Gotland, medan danskar och tyskar har andra perspektiv och förväntningar.
Reseanledningen för utländska gäster är oftast inte att enbart besöka en plats utan att få en
upplevelse på resmålet.
Det som profilerar Gotland för den svenska gästen är viktiga mervärden för den internationella besökaren när denne väl är på plats men är inte tillräckliga som reseanledningar.
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Volymer - besökare
2017 ökade antalet resenärer med flyg och färja till 2 240 000 resenärer. Antalet gästnätter
minskade något till 1 004 000 övernattningar på Gotlands kommersiella boendeanläggningar
Utländska turister skiljer sig från svenska besökare i termer av konsumtionsmönster och intressen. Även resmönster skiljer sig åt.
Andelen utländska gästnätter har ökat de senaste åren och står för 12 procent av totala antalet gästnätter, att jämföra med snittet för riket som är 26 procent. (Källa Tillväxtverket
och SCB). På den utländska marknaden är det, liksom tidigare år, Tyskland som står för de
flesta besökarna.
Länder med flest gästnätter på Gotland
2015

Tyskland
Norge
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Schweiz
USA

31 566
16 173
13 605
11 266
2260
3 185
3 217
3 251

2016

36
15
12
9
3
3
3
3

2017

273
786
414
116
154
689
329
184

37
14
12
8
5
2
3
5

322
009
555
630
386
987
645
790

Av alla övernattande gäster på Gotland var 88 procent svenskar. 4 procent kom från de övriga nordiska länderna, 6 procent kom från övriga Europa och 2 procent från övriga världen.
Inkvarteringsstatistiken för 2017 visade även att företagsmarknaden står för en tredjedel av
hotellrummens beläggning och privatmarknaden för resten. I riket är förhållandet ungefär
det motsatta.

Utveckling av antal gästnätter 2012-2017
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600 000
400 000
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Gotlands säsonger
Utifrån ett besöksperspektiv har styrgruppen identifierat att Gotland kännetecknas av sex
säsonger, vinter, vår, sommar, sensommar, höst och jul.

JUL

VINTER

1:a advent till
13-dagsafton
13-dagen
till påsk

HÖST

1:a november
till 30 november

1:a september
till 31 oktober

SENSOMMAR

Påsk till
midsommar

VÅR

Midsommar till
30:e augusti

SOMMAR

Vintern är lågsäsong med låg intensitet hos stora delar av näringen. Det är glest mellan besökare även om de finns både individuellt och i grupp bland annat idrottsresande
Vårens resande ökar vid påsk och besökaren är både sommargotlänningar och mer tillfälliga besökare. Besöksnäringen öppnar upp och många evenemang bidrar med reseanledningar. Weekendresandet är starkt och särskilt i samband med helger som påsk och Kristi
Himmelsfärd utnyttjas kapaciteten på färjorna maximalt. Våren är en viktig säsong för konferenser och kongresser, som bidrar till lönsamhet för boendeanläggningar, restauranger
och mötesbranschen.
Högsäsongen under sommaren kännetecknas av ett brett utbud av aktiviteter och evenemang. Näringen går för högtryck i alla dess delar, från glassförsäljningen till hotellet.
Sensommaren uppfattas vara en relativt oexploaterad semestertid på Gotland. Vattnet är
fortfarande varmt och jämfört med sommaren är det väsentligt färre gäster. Många evenemang ordnas även under denna tidsperiod. Konferenser och stora möten har sin andra viktiga säsong.
Under hösten tonas aktiviteterna ner. Aktiviteter och evenemang vänder sig mer till den lokala befolkningen. Gotland har ett omfattande kulturutbud inom teater och musik som bidrar med reseanledningar.
Julsäsongen präglas av shopping och julmarknader över hela Gotland. Fler och fler upptäcker tjusningen med julen på Gotland. Det kan gälla att antingen fira den på Gotland eller
att besöka ön för att julhandla och passa på att njuta av öns spännande miljö.
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Antal öppna anläggningar och beläggningsgrad 2017
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Infrastruktur
Flygplats – Visby Airport
Till Visby Airport flyger affärs-, taxi- samt privatflyg inklusive charterflyg. Enligt flygplatsens statistik reste totalt 491 466 personer till och från Visby Airport under 2017. Flygresan
till Stockholm tar cirka 40 minuter.
2017 kan man flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg och Malmö. Sommarlinjer finns till Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm. Utrikes sommarlinjer finns till Oslo och Helsingfors. Under Almedalsveckan finns även direktlinjer till
Linköping, Västerås, Karlstad och Jönköping.
Flygplatsen investerar och moderniserar för bättre komfort och snabbare passage men även
för en bredare taxibana för flygplanen. Källa: Visby Airport/Swedavia

Hamnar för färjetrafik och kryssningsfartyg – Visby
Med färjorna till Gotland tar det cirka tre timmar att resa till Visby oavsett om man väljer
att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man som boende på Gotland också
kan besöka fastlandet över dagen.
Destination Gotland transporterade under 2017, 1 749 755 passagerare och 524 225 personfordon mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 22 turer till

5 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken normalt med 6 turer per dygn. Sommaren 2017 trafikerades även sträckan Västervik-Visby. Källa. Destination Gotland.
Under 2019 planerar Destination Gotland för förbättrad kapacitet, genom ny färja med utökat bildäck. En trång sektor i detta sammanhang är tillgång till logistikytor och kajlägen i
Visby hamn.
Den nya hamnen för kryssningsfartyg är strategisk för Gotlands framtida turism.

Vägnät och lokala transporter
Gotland saknar det som till vardags kallas riksvägar och europavägar. De skyltade länsvägarna utgör Gotlands primära vägnät, vilket utgörs av drygt 100 mil landsvägar utanför
Visby. Det är viktigt att fortsätta utveckla vägnätet för att bibehålla en god standard för
olika trafikantgrupper.
Delar av vägnätet har goda förutsättningar för cykelturismen. Det är framförallt mindre
vägar med utsikt över hav och ängar som är strategiskt viktiga för cykelturismen. Biltrafiken
på länsvägarna har ökat över lång tid och det är idag färre som cyklar Gotland Runt jämfört
med 20–30 år sedan då Gotland var en uttalad cykeldestination. För att åter nå en sådan
position krävs en ökning av anpassade cykelvägar och cykelleder. På vissa delar av Gotland
finns de gamla järnvägsbankarna kvar och skulle kunna nyttjas för detta.
Kollektiva transporter är en viktig tillgång för att möjliggöra tillgängliga och klimatsmarta
lösningar samt att erbjuda besökare möjlighet till resande utan egen bil.

Nulägesanalys av tillgångar och egenskaper
Turistiska tillgångar beskrivs som de tillgångar som kan aktiveras eller användas för att attrahera besökare. Tillgångarnas egenskaper; särdrag, attribut och sammanhang avgör vilket
värde besökaren sätter på tillgången. Dessa tillgångar består av produkter som dels är allmänt tillgängliga och dels går att ta betalt för.
Det är viktigt att se sammanhanget mellan tillgångar som bidrar till att skapa reseanledningar och servicetjänster som i sig är kommersiella. Det kan handla om att skapa produkter i närheten som går att ta betalt för samt att öka andelen produkter som är direkt relaterade till tillgången.
Genom en tillgångsinventering av Gotland står det klart att det finns flera tillgångar med
intressanta egenskaper. De som identifierats och är mest relevanta för den både den
svenska och utländska besökaren kan kategoriseras inom fyra tydliga tematiska områden:
outdoor, natur, kultur och mat & dryck. Dessutom är evenemang, som i varierande grad
baseras på dessa teman, en tillgång.
Även om boendeanläggningar i sig sällan är en reseanledning är de en förutsättning för att
destinationen ska kunna leverera nödvändig service.

Tillgångar och egenskaper - Natur
Gotlands geologi är en grundförutsättning för många av de naturvärden som attraherar besökare. Den västra kustens branta klinter, alla de många raukfälten, fossiler och klapperstenstränder erbjuder promenader och upplevelser. Lummelundagrottans droppformationer med stalagmiter och stalaktiter ger ytterligare förklaringar till öns geologi.
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Kusten är närmare 80 mil och erbjuder sol och bad på långa sandstränder eller små undangömda badvikar. Strändernas skötsel är avgörande för besökarens upplevelse.
På Gotland finns många fler naturtyper. Alla med sin särpräglade flora och fauna anpassad
till berggrund och klimat.
Närmare en tredjedel av världens alvarmarker finns på Gotland. De är utspridda över hela
ön och de mesta kända områdena finns på norra Gotland och Fårö. Kännetecknande är
glest växande och vindpinade tallar och enar.
Gotland har en hög andel skogsmark. På västra kusten finns kustnära blandbarrskog som
lockar till promenader och upptäcktsfärder. Russparken i Lojsta är ett stort betesområde
där en liten russtam lever så vilt det är möjligt. Lövängarna är populära strövområden.
Strandängarna är utmärkta fågelplatser med vadare och många sträckfåglar vår och höst.
En särskild naturtyp är sanddynerna på Fårö och Gotska sandön. Gotska Sandön är nationalpark som kan besökas sommartid med regelbunden båttrafik från Nynäshamn och Fårösund. Lilla Karlsö och Stora Karlsö är skyddade naturområden med häckande sillgrisslor
och tordmular. Totalt finns på Gotland 180 områden som är naturreservat eller Natura
2000 områden.

Tillgångar och egenskaper - Kultur och kulturarv
Gotland kallas av många kulturens ö. Ön har ett rikt kulturarv, men också ett ständigt växande kulturliv där kreatörer med olika inriktningar använder Gotland med hela sitt rika arv
för nyskapande och kulturupplevelser. Visby är en dynamisk och levande stad året runt
med allt från nöjesliv till shopping och universitetsliv.
Konstnärer, konsthantverkare, musiker, dramatiker och författare lever och verkar med en
rik och ständigt växande kulturskatt att ösa ur. Från Körsbärsgården i söder till Bergmancenter på Fårö finns en stor mängd gallerier och utställningar att besöka. Vårens och sommarens konstrundor bjuder besökaren hem till gårdar och ateljéer.
Många kulturevenemang återkommer årligen med Medeltidsveckan som det största. Bergmanveckan, Romateaterns föreställningar i Roma klosterruin med flera återkommande evenemang lockar många besökare. Här finns också ett rikt nöjesliv med små konserter och
stora föreställningar året runt.
Kulturarvet är lätt att ta till sig runt hela ön, med kyrkor, fiskelägen, gravrösen, stensättningar, gotlandsgårdar mm som tydliga exempel på mänskligt liv genom historien. En del
besöksplatser ligger avsides med tillgänglighet via smala enskilda vägar vilket kan skapa problem för markägaren.
Gotland har 92 församlingskyrkor uppförda på 1100- och 1200-talet. De är historiska platser som brukats och förändrats över tid. Nu är de religiösa platser men också kulturarv och
plats för en stunds stillhet och tystad.
Världsarvet Hansestaden Visby, som omfattar den välbevarade ringmuren, gatunät och stadens bebyggelse med kyrkor och ruiner har en särskild dragningskraft för besökare. Visby
Domkyrka S:ta Maria är ett värdefullt besöksmål som har det största antalet besökare varje
år. I Visby finns också Gotlands Museum med många fina utställningar där medeltiden och
Vikingatidens många skatter och gravfynd kommer till nytt liv.
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Ett påtagligt karaktärsdrag på Gotland är närhet och småskalighet. Besökaren kan åtnjuta
traditioner genom olika både mindre och större evenemang. Från täckating till Slite marknad. Avstånden är greppbara och det finns alltid något spännande att komma fram till.
Småskaligheten kommer till uttryck i betande ängsmarker, gårdsbutiker, närodlat, lokala bagerier mm. Utmaningen är att säkerställa att småskaligheten kan komma gästerna till godo,
där besöks-näringen behöver stimulera företagare och föreningar att ha öppet för att utveckla Gotland till en året-runt destination.

Tillgångar och egenskaper – Outdoor – friluftsliv, aktivitet och
sport
Gotlands natur- och kulturlandskap ger många möjligheter till vistelse i naturen och aktivitet utomhus. Definitionsmässigt är friluftsliv ”vistelse utomhus för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. I en tid där allt fler vill vara aktiva så kan man till detta
addera träning och tävling i sin upplevelse.
Naturen är ett viktigt riksintresse för Gotland. Här finns många skyddade naturområden
bland annat genom naturreservatet Gotlandskusten.
Vandringar: Gotlands kust inbjuder till kortare och längre vandringar. Det finns inte så
många uppmärkta leder men däremot finns det många beskrivningar och förslag med text
och kartor att använda. Skogsstyrelsen har tillsammans med länsstyrelsen ett projekt som
syftar till att möjliggöra leder från Visby norrut till Kappelshamn. Pilgrimsleden går från S:t
Olofsholm på nordöstra kusten till Visby. Leden är cirka fem mil lång och uppmärkt.
Cykling: Gotland erbjuder många möjligheter att cykla längs leder i naturen eller på mindre
vägar. På olika delar av Gotland finns framtagna lokala cykelleder. Även med cykel är det
möjligt att sig längs eller nära kusten även om vissa delar måste cyklas på allmänna vägar.
Slite och norra Gotland har genom satsningen Gotland Bike Park blivit en av Sveriges
största mountainbikeparker med 20 mil leder. Det finns ett bredd utbud av cyklar att hyra
på olika platser på Gotland.
Ridning: Gotland erbjuder många möjligheter för hästintresserade allt från turridning och
westernridning till körning med häst och vagn.
Fågelskådning: Gotland har utmärka möjligheter till fågelskådning både för sträckande och
häckande fågel. Vid några av öns många strandängar finns välbesökta fågeltorn. Halsbandsflugsnapparen är en av rariteterna som också är Gotlands landskapsfågel.
Fiske: Den långa havskusten erbjuder, särskilt under vår och höst, ett intressant fritidsfiske
som inte kräver tillstånd eller fiskekort. Det gotländska havsöringsfisket har under senare år
blivit allt mer känt. Fiskeguider och färdiga paket för fiskeintresserade finns att tillgå.
Kajak och annan vattensport: De bästa förutsättningarna för att paddla finns i skärgården
utanför Slite. Här finns relativt många och lättillgängliga öar. Gotland har också bra förutsättningar för kite-, våg- och vindsurfing.
Golf: På Gotland finns natursköna golfbanor med varierad karaktär. På grund av det milda
klimatet på ön sträcker sig ofta golfsäsongen från tidig vår till sen höst. Totalt finns sju
golfbanor med varierande svårighetsgrad och landskapskaraktär.
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Idrottsanläggningar: Gotland har ett brett utbud av idrottsanläggningar, såväl utomhus som
inomhus, som tillåter tävlingsverksamhet, arrangemang och lägerverksamhet inom ett stort
antal idrotter. På Gotland finns över 180 idrottsföreningar som driver verksamhet inom 49
olika idrotter.
Inom samtliga dessa områden finns kommersiella aktörer och ett föreningsliv som erbjuder
guidning, paket och evenemang. Ytterligare insatser kommer att krävas framåt. Inom fler
av dessa områden finns också en tydlig koppling till idrottsliv och tävlingsverksamhet som
ytterligare kan förstärkas.

Tillgångar och egenskaper – Mat och dryck
Mat- och livsmedel är ett av Gotlands styrkeområden. Kombinationen av goda odlingsbetingelser och en professionell och innovativ areell näring gör att Gotland sticker ut. Gotländsk matkultur är känd i Sverige för sina fina råvaror och konsten att förädla dem till en
kulinarisk upplevelse. Gotländska profilgrödor/produkter uppskattas av besökare och är en
viktig del av Gotlands varumärke.
Det milda och soliga klimatet och en rik matkultur i kombination med duktiga odlare och
krögare skapar förutsättningar för detta. Restaurangerna på ön är duktiga på att samarbeta
bland annat i Krögarföreningen och Kulinariska Gotland.
Från april till midsommar är det säsong för sparrisen som är en gotländsk delikatess.
Nyskördat under sommaren tillhör också det gotländska utbudet. Många fina caféer finns
runtom på ön som bakar eget bröd och allt fler gårdsbagerier och specialbagerier har öppnat de senaste åren.
Matkulturen har intagit en central position i den gotländska kulturen och samhället och
många nya produkter har utvecklats under senare tid som serveras på Gotlands krogar.
På Gotland finner man allt från små, mysiga caféer till restauranger som håller hög klass.
Till exempel återfinns 17 av White Guides 598 restauranger på Gotland

Tillgångar och egenskaper – Boende
Det finns ett stort och varierat utbud av boende på Gotland. Under senare år har kvaliteten
på det kommersiella boendet stadigt ökat genom nybyggnation och renoveringar. Nya koncept har tillkommit där exploatörer bygger och säljer boende som bostadsrätter som senare
kombineras med uthyrningsverksamhet. Det är också allt vanligare att anläggningar erbjuder olika typer av boende och inte bara hamnar under en kategori.
Hotell. Ön erbjuder allt ifrån förstklassiga hotell i Visby till mysiga hotell på landsbygden.
Många hotell har öppet året runt. I Visby har antalet rum och bäddar ökat i både nya och
befintliga anläggningar.
Stugbyar. Gotland erbjuder ca: 20 stugbyar för semesterboende från Fårö i norr till Fide i
söder. Standarden har höjts och fler håller öppet en längre period av året även om sommaren är den naturliga högsäsongen.
Camping. Öns 20 campingplatser erbjuder plats för tält, husvagnar och husbilar. Flera av
campingplatserna hyr även ut campingstugor.
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Husbilar. Husbilsturismen fortsätter att öka. Övernattningar sker på öns campingplatser,
särskilt ordnade ställplatser och på vanliga parkeringsplatser. I dagsläget finns ingen tydlig
modell för hur husbilsresenärernas behov ska tillgodoses.
Vandrarhem. Cirka 40 vandrarhem finn på Gotland. Det finns allt ifrån enklare standard till
högre.
Bed & Breakfast. Det finns gott om B&B på ön, dels inne i Visby men även ute på landsbygden. Det är vanligen lite mindre anläggningar med ett personligt mottagande.
Stugor och lägenheter. Gotland har ett stort utbud av stugor, lägenheter och rum som hyrs
ut genom olika förmedlingsfunktioner på nätet. De är en viktig del av boendekapaciteten
men endast en mindre del redovisas i någon statistik.

Tillgångar och egenskaper – Möten, evenemang och idrott
Möten och evenemang är viktiga delar av den gotländska besöksnäringen. Små och stora
evenemang sker året runt på olika platser runt hela ön. Dessa evenemang har olika karaktär
och koppling till besöksnäringen. Här finns både årligen återkommande evenemang med
lokalt arrangörskap och tillfälliga evenemang där arrangören kommer utifrån. Idrottsföreningar, kulturföreningar och lokala sammanslutningar är viktiga arrangörer.
Konferenser och företagsevent som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av besöksnäringen och har vuxit till ett starkt segment. Gotland har en växande verksamhet
inom eventbolag och andra företag som levererar kringtjänster.
Kongresser är en annan typ av stora möten med delvis annorlunda affärslogik. Dessa möten bygger på ett lokalt värdskap – inom forskning, yrkesföreningar, branschmöten mm.
Genom Gotland Convention Bureau finns goda möjligheter att tillsammans med en lokal
värd lämna bud på exempelvis årsmöte för en viss yrkeskategori.
Idrottsrörelsen är en stor enskild aktör inom besöksnäringen på Gotland. Idrottens Ö som
samarbetskoncept har funnits sedan mitten på 80-talet. Idrottens Ö ses som en förebild i
många andra regioner, med måttstocken gästnätter så står idrottsrörelsen årligen för dryga
120 000 gästnätter fördelat på dryga 80 Idrottens Ö-evenemang, ordinarie serietävlingar
och hitresande golfare.
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Regional besöksnäringsstrategi för Gotland –
Sammanställning av inkomna remissvar
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med matoch livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda
möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland,
den nya kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur,
kultur och kulturarv.
I samband med beslutet kring ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” uppdrog
Regionstyrelsen till Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens
aktörer ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Svensk Destinationsutveckling har upphandlats för att bistå i utvecklandet av en
regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets initiala skede beslöts att
Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar av verksamheten flyttas
till regionstyrelseförvaltningen.
Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar
besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets
styrgrupp. Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser
Gotland som destination utifrån olika perspektiv.
Remissversionen Regional besöksnäringsstrategi för Gotland fastställdes av
regionstyrelsen 2017-04-26. Remissen pågick mellan 2017-04-28 och 2017-06-30.
Totalt 25 yttranden har inkommit till Region Gotland under remisstiden. I detta
dokument redovisa en sammanställning av dessa yttranden. Dessa är uppdelade
utifrån avsnitt i remissversionen av strategin och avsändare som anges med kodning
inom parenteser (KOD). Avsändarna finns förtecknade i slutet av detta dokument.
Inkomna synpunkter finns tillgängliga i sin helhet hos regionstyrelseförvaltningen.
Remissversionen Regional besöksnäringsstrategi för Gotland ligger tillsammans med
dessa yttranden till grund för framtagandet av en slutversion av dokumentet. Detta
kommer att presenteras för besöksnäringen och sedan behandlas av regionfullmäktige.
Övergripande synpunkter på dokumentets innehåll och
uppbyggnad
Strategiska kopplingar till miljömässiga och sociala dimensioner saknas. Kan
tydliggöras genom koppling till UNWTOs 12 principer som beskrivs i dokumentet.
(MP)
Satsningar och utveckling ska syfta till att föra Gotland till en attraktiv ö för både
besökare och boende. De globala målen i Agenda 2030 bör överföras in i strategin.
Hållbarhet bör arbetas in mer grundläggande. (VP)
Strategin behöver tydligare beskriva vilka kategorier av besökare som är i fokus för
arbetet framåt. Den statliga utredningen ”Ett land att besöka” bör kunna tas tillvara i
arbetet. Planläggning och infrastruktur är viktiga områden för turismens
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utvecklingsmöjligheter som behöver beskrivas tydligare. Detta gäller redan utpekade
områden för turiständamål, områden utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen såväl som riksintressen för friluftsliv. Det bör tydliggöras hur fler aktörer
kommer att involveras i genomförandet av strategin. (LST)
Positivt att besöksnäringsstrategin baseras på hållbar utveckling. Gotland har unika
värden kopplade till kultur- och naturturism som kan bidra till detta. Ytterligare
analyser behövs kring beskrivningar av vad som är hållbar utveckling inom
besöksnäringen. (UUHB)
Gemensamt styrdokument Region Gotland och besöksnäringen är viktigt som
gemensamt styrdokument. Förslaget bör stämmas av tydligare mot den statliga
utredningen ”Ett land att besöka”. Hållbarhetsperspektivet behöver fördjupas och
konkretiseras i strategin(GFB)
Arbete på nationell nivå pågår som Gotland bör vänta in. Detta gäller ny nationell
besöksnäringspolitik och ny strategi bör svensk besöksnäring. Idrottsrörelsen har en
avgörande betydelse för besöksnäringen vilket inte framgår i strategin. Skrivningar
kring evenemang och möten behöver tydliggöras och förstärkas. (GI)
Landsbygdsperspektivet behöver förstärkas med fler konkreta förslag som gynnar hela
Gotland. (HS)
Strategin måste ta hänsyn till utvecklingen på den gotländska landsbygden. Beslut
kring service och infrastruktur ska landsbygdssäkras. (HSG)
Viktigt att ansvaret landar hos de som vill stå för genomförandet genom att avsätta
resurser. Markägarfrågor är inte tillräckligt belysta i strategin (LRF)
Bra att se Gotland som en helhet i arbetet med hållbar tillväxt inom besöksnäringen.
Reseanledningar året runt kan utvecklas i samarbete med Akademi och företag inom
de kreativa näringarna. (SU)
Förankringen bland alla aktörer behöver utvecklas. Detta gäller även former för
hållbar turism året runt och möjlig utveckling kopplad till natur, kultur och kulturarv.
(KGS)
Det bör nämnas att Visby ingår i organisationen för världsarvstäder vilka samverkar
kring olika frågor bl.a. hållbar turism – OWHC. (VVA)
Avsnitt 3. Mål, utmaningar och effekter
Hållbar tillväxt kräver tydligare skrivningar av de utmaningar vi står inför kring
vattenfrågor, stränder, sophantering och annan service. Här krävs samverkan och
tydlig information till besökare. (C)
En tydlig utmaning ligger i att lösa social hållbarhet. Det kan handla om service för
besökare och boende samt fördelning av ekonomi och arbetstillfällen i lokala
förhållanden. Kommersialisering får inte stå över livskvalitet, klimat och miljö. (VP)
Ska vi nå hållbar utveckling av besöksnäringen krävs analyser av nuläget, strategier för
lämpliga områden och teman för hållbar tillväxt och att nödvändiga resurser för att nå
den tillväxt som föreslås. (UUHB)
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Beskrivningen behöver tydliggöra de utmaningar och förbättringsområden som
besöksnäring på Gotland står inför, till exempel frågor kring kapacitet, samordning,
infrastruktur och utbud. (GFB)
En utmaning är att koppla ihop Hållbara Gotland, livsmedelsstrategin,
industrialisering och besöksnäringsstrategi. Gotland är beroende av vägnät,
renhållning, VA, service och information hela året, över hela Gotland, för att kunna
utveckla besöksnäring och övrigt näringsliv hållbart. (HS)
Språkbruket behöver ändras för att återspegla den samverkan som krävs för att
implementera strategin. Ett ”vi”-tänk krävs för att involvera även företag utanför
besöksnäringen, markägare, ideella krafter och samhällsservice. (TVG)
En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att besöksnäringen ska kunna bidra
till hållbar tillväxt. Det måste vara snabbt och enkelt att ta sig vidare från Visby till öns
olika delar. (KHU)
Analys och samordning av verksamheterna utanför Visby saknas. Hjälp och
samordning från regionen behövs liksom kollektivtrafik runt hela ön. (KGS)
Avsnitt 4. Nuläge
Idrottens olika delar, matcher, träningsläger och andra tävlingar behöver tydliggöras.
Historien, medeltiden och världsarvet kan också betonas mer. (C)
Outdoor kan kompletteras med kite-, våg- och vindsurfing. (MP)
Saknas beskrivning över fysisk planering - översiktsplanering och detaljplanering och
dess utveckling. Nya koncept och modeller inom turistboende och camping behöver
beskrivas. (BN)
Strategin saknar en närmare beskrivning av hur hållbarhetsutmaningarna ser ut på
Gotland. En övergripande problematisering behövs av begreppet hållbar turism också
i relation till den globala turismens utveckling och dess påverkan på Gotland. Nuläget
behöver också beskrivande en ökande husbilsturism och dess möjligheter. Camping
och idrottsturism bör beskrivas tydligare. (LST)
Nytt tonnage kommer in i Gotlandstrafiken under kommande år för att hantera
utökade volymer. Flaskhalsen är redan idag logistikytor och kajlägen i Visby hamn.
(DG)
Nuläget behöver tydliggöras med en samlad diskussion om marknadssegment, särskilt
de som kan locka till återbesök bland annat dagsturism och barn/ungdomar. (GFB)
Beskrivningar saknas av idrotter, anläggningar och idrottsföreningar som finns på
Gotland. Konceptet Idrottens Ö bör lyftas tydligare. (GI)
De gröna och blå näringarna undervärderas i skrivningarna. Tydligare koppling till
mat- och livsmedelsstrategi behövs. (HS)
Besöksplatser driver trafik som leder till både irritation och vägslitage på smala
enskilda vägar där markägaren får stå för nödvändigt underhåll. Utveckling och
marknadsföring av besöksplatser behöver planeras för att undvika negativa effekter.
(LRF)

3 (9)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Gotlands övriga hamnar behöver inkluderas i beskrivningen. Öns stränder är
betydelsefulla och beskrivning bör innefatta långsiktig skötsel. En ökad samverkan
mellan markägare, företag och regionen bör komma till stånd för att kunna utveckla
cykel- och andra leder på ett hållbart sätt. Vattenfrågan behöver lyftas tydligare.
(TVG)
Storsudrets styrkor är inte beskrivna. Det är svårt för besökare att färdas kollektiv runt
på ön. (HNI)
Utomnordiska besökare är köpstarka och bör lockas mer än idag. Återvändande
besökare kan uppmuntras och bli deltidsboende eller bofasta. De gamla
järnvägsbankarna bör komplettera avsnittet om vandring och cykel. (KHU)
Region Gotlands idrottsanläggningar kan vara en resurs för besöksnäringen. (SU)
Saknar beskrivning över naturreservat och nationalparker och deras potential för
utveckling. Detta gäller även idrottsanläggningar och idrottstävlingar. (GSA)
Kyrkorna och speciellt Visby Domkyrka är värdefulla besöksmål som religiös plats,
kulturarv och för en stunds stillhet och tystnad. (VDF)
Avsnitt 5. Strategisk potential och inriktning
Mätbara mål saknas. (C)
Här finns också möjligheter att skapa förädlingsvärde genom att korsbefrukta
styrkeområden. (MP)
Strategin behöver en analys kring position och varumärke i förhållande till andra
destinationer och vilka konsekvenser detta har för destinationsutveckling. Till exempel
behövs strategier för att säkerställa kryssningsturisms utveckling och hur den kan
locka till återbesök. (GFB)
Gotland har en stor potential på internationell marknad genom att förstärka bilden
som exportmogen destination. Detta gäller även möten och evenemang inom idrott.
Tydligare strategi krävs. (GI)
Råvaror, förädlade livsmedel och kockar kan nyttjas mer strategiskt i utveckling och
marknadskommunikation. (HS)
Fler besökare krävs över hela året. Investeringar krävs i existerande och nya
besöksmål. Besök hos släkt och vänner är en viktig reseanledning som skulle kunna
stärkas med riktade insatser. Shopping blir allt mer en egen reseanledning där
Gotlands många gårdsbutiker har en given plats. Gotlands spjutsspetsområden bör
paketeras och marknadsföras för studieresor och seminarier. (KHU)
Nationella och internationella evenemang och möten skapar reseanledningar till
Gotland (PR)
Avsnitt 6. Målbild – steg på vägen mot en gemensam vision
Visionen bör vara världens mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Det behöver
tydliggöras hur och vad som ska mätas. (C)
Visionen bör vara världens mest attraktiva hållbara resmål 2027. Detta sätter
nödvändigt fokus på hela resan till och från samt vistelsen på ön. Avsnittet
kompletteras med ett operativt mål med fokus på en hållbar vistelse på ön. I tabellen
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på sid 22 kompletteras rubrik om ökat resande med fokus på klimatsmart resande.
(MP)
Visionen känns inte seriös. (VP)
Visionen är tveksam och bör istället fokusera på det unika med Gotland och de
upplevelser besökare får här. (LST)
Visionen bör formuleras om ur ett hållbarhetsperspektiv.
Hållbarhetsaspekterna bör följas upp (UUHB)
Målbilden stämmer inte överens med framtagna strategier. Möten och evenemang bör
tydligt ingå bland tematiska områden. (GI)
Visionen är inte realistisk redan 2027. Konkreta delmål krävs som involverar hela
Gotland inklusive gröna och blå näringar. (HS)
Visionen bör sikta mot ”ett av världens mest attraktiva resmål”. Ett samlat grepp kring
förankring hos samtliga aktörer är avgörande för framgång. (TVG)
Visionen bör sikta mot 2030 som målpunkt. Visionen bör kompletteras med mätbara
mål bland annat två miljoner gästnätter år 2030. (KHU)
Besöksstråk är en bra inriktning. Gotlands Förenade Besöksnäring och Region
Gotland måste organisera det operativa arbetet och förslagen måste vara
näringslivsanpassade och konkreta. (KGS)
Skrivning kring möten och evenemang måste utvecklas och även få tydliga delmål.
(PR)
Avsnitt 7. Strategier
En samverkan mellan besöksnäring och gröna näringar kan utveckla nya samarbeten.
En breddning över året kan ske exempelvis inom kultur och idrott, jakt och fiske samt
naturturism. (C)
Strategi för att stödja en hållbar besöksnäring behöver tydliga kunskaps- och
utvecklingsplattformar med coachingprogram inriktade på affärsutveckling, synergier
och ökat förädlingsvärde. En långsiktig plan för kryssningsturism krävs som kopplas
till världsarvet och den genomsyn som nu sker. Outdoor kompletteras med kite-, vågoch vindsurfing. Natur & kultur kompletteras med naturturism. Cykling, inklusive
skyltning, leder och kartor, behöver prioriteras upp. Golf har större potential än vad
som beskrivs. Viktigt att tydliggöra Regions Gotlands implementering av Inspiration
Gotlands tidigare arbete. (MP)
Hållbarhet måste genomsyra strategins olika delar. Betoning på shopping och
kommersialisering är svår att förena med detta. (VP)
Utveckling av kulturmiljöer till attraktiva besöksmål och boendeanläggningar ställer
särskilda kav i beröringspunkterna mellan fysisk planering och möjlig utveckling vilket
bör framgå tydligare. Att utveckla LIS-områden kan få stor betydelse för
turismutvecklingen. En delstrategi och strategiska vägval behöver utveckla. (BN)
Film och kultur i stort bör ha en mycket större roll i strategin. En tydligare koppling
till filmstrategin krävs. Kunskapsturism, kurser och föreläsningar bör lyftas in i
strategin (GVN)
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Målen i Agenda 2030 bör kopplas närmare till strategierna. Kompetensfrågan är
avgörande och bör lyftas i beskrivning och strategier. Leder är avgörande för
utbyggnad av naturturism inom vandring, ridning och cykel. Här är långsiktigt ansvar
avgörande för uthållig infrastruktur och utveckling. Huvudmannaskap måste
tydliggöras. Här finns också en tydlig koppling till friluftsliv och folkhälsoarbete.
Andra tematiska områden som behöver tydliggöras är fisketurism, golf, sport och
idrott, design, mat och livsmedel. (LST)
Strategin bör kompletteras med hur vi bedriver arbetet med hållbar utveckling.
Akademin kan tydliggöra detta med nya modeller, perspektiv och idéer i förhållande
till struktur och implementering av hållbartsarbetet. Dessutom bidrar akademin med
kunskapsproduktion inom en lång rad fackområden, inte minst inom kulturen och
kulturarvet. Denna kunskap kan bidra till såväl attraktiva upplevelser som dynamisk
utveckling för lokalsamhället, nationella och internationella besökare. (UUHB)
Visby hamn är en avgörande faktor för Gotlands fortsatta utveckling. Hamnen måste
få lova att växa med fortsatt expansion av resande och frakt. Kajlägen, reservlägen och
uppläggningslägen måste behållas i nuvarande omfattning. Detta gäller även kajlägen
med tillhörande ytor i inre hamnen. (DG)
Hållbarhetsfrågorna i alla dess aspekter behöver förtydligas i samverkan mellan
besöksnäringen och Region Gotland. Utvecklingen av tre besöksstråk bör
kompletteras med tydliga besöksnoder/infopoints för information och fördjupande
beskrivningar. Världsarvet Visby kan utvecklas till ett stråk i sig. Golf bör ingå i tema
outdoor. Gotlands form och design bör lyftas till ett eget strategiskt område.
Reseanledning foto är en potential för Gotland som kan lyftas in. Evenemang och
möten bör inkluderas i besöksnäringsstrategin med tydliga målsättningar. I detta bör
också idrottsevenemang och temaveckor beaktas. System för återkommande
marknadsundersökningar behöver byggas upp för att skapa uppföljnings- och
beslutsinstrument. (GFB)
Inom idrottsrörelsen finns kompetens och metoder för hållbarhetsarbete. Den
tematiskt baserade produktportföljen behöver fokuseras med ansvar för att ge snabba
effekter. Evenemang och möten ska ingå som en viktig del. Lokal samverkan är
viktigare än att arbeta med besöksstråk. Modeller finns för paketering och
affärsmässighet som gynnar föreningar och företag. Marknadsföring av teman bör ske
på andra kanaler än geografi och kundsegment. (GI)
Ett samlat grepp krävs kring kulturella upplevelser och samtida scenkonst.
Konsertlokal för 500 åskådare, samlad information kring utbudet året runt,
kommunikationskanaler till boende och besökare samt fler internationella utbyten
skulle förstärka Gotlands roll och möjligheter. (GM)
Besöksstråken bör ersättas av strategiska besöksområden över ön som i sig innehåller
boende, upplevelser och olika former av service. Hushållningssällskapets Gillen kan
bidra till utveckling av besöksmål och lokal samverkan. Mötesplatser kan ordnas för
upplevelser för olika målgrupper, exempelvis i anslutning till ängen. (HS)
En levande landsbygd är avgörande för hållbar utveckling av turismen. Stötta och
uppmuntra bildandet av mötesplatser och utvecklingsaktörer. (HSG)
De tre beskrivna stråken stämmer inte alltid överens med eldsjälens och
verksamhetens lokalisering. Att arbeta med stråken blir begränsande. Färjetrafiken är
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avgörande för det gröna näringslivet. Möjligheter till godstransporter och avgångar
”just in time” krävs för att varor ska kunna nå konsument i rätt tid. (LRF)
Region Gotland måste avsätta ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för
strategins genomförande. Organisationen för det fortsatta arbetet måste klargöras och
fastställas. Viktigt att hela näringslivet ingår för att skapa samverkan över
branschgränser. Tillväxt i besöksnäringen kommer att bidra till hela Gotlands
utveckling. Strategierna behöver breddas att omfatta bostäder, transporter,
arbetstillfällen, entreprenörer, kommersiell och offentlig service. Tillväxt Gotland vill
medverka till att kommande handlingsplaner blir en katalysator för tillväxt för hela
näringslivet. (TVG)
De gotländska kyrkorna är ett viktigt levande kulturarv som attraherar många besökare
både som religiös plats och för stillhet och kontemplation. Detta gäller också för
internationella besökare. Roma kungsgård har potential som en stödjepunkt för öns
kulturarvsturism. (VS)
Lokalt finns goda möjligheter att samverka mellan olika näringsgrenar för att skapa
nya samarbeten och aktiviteter. (SU)
Besöksstråk bör ersättas av att istället lyfta fram sex destinationer på Gotland.
Strategin behöver tydliggöra reseanledningar året runt och möjliggöra en breddad
sommarprodukt. Fritidsbåtslivet, Slite skärgård och öns hamnar har stor
tillväxtpotential som bör tydliggöras. Direktförbindelser med internationella
målpunkter, flyg och färja, bör lyftas in. (GSA)
Natur, kultur och konst är tydliga reseanledningar. (KGS)
Gotlands kyrkor är intressant resmål i öns alla socknar och kan ingå i utbudet för
cykel- och vandringspaket och som intressant besöksmål. Komplettering behövs med
digital information. S:ta Maria är en viktig resurs inom kulturturism som vänder sig till
tysk marknad. (VDF)
En produktportfölj behöver utvecklas för event och möten. Dessa ska kopplas till
mätbara ekonomiska mål. Samverkan mellan nationell och regional nivå måste
tydliggöras och tillföras resurser. Verktyg behöver tas fram för att mäta effekter av
evenemang och möten. Dessa resultat ska kommuniceras till allmänhet såväl som
nyckelpersoner. (PR)
Tydliggör kopplingen mellan världsarvsstatus och internationaliseringen av
besöksnäringen. Strategi för besöksnäringen ska koppla till strategi och handlingsplan
för världsarvet. Unesco ställer tydliga krav på hållbar turism i världsarvsstaden och
tillhandahåller en verktygslåda för arbetet. (VAA)
Avsnitt 8. Roller och ansvar
Viktigt att prioritera långsiktig finansiering av det strategiska arbetet inom Region
Gotland och näringslivet. Även utvecklingsarbetet kräver genomtänkt finansiering.
Viktigt att besöksnäringsstrategin får ett genomslag så att företagen ser tydlig
affärsnytta på samordning och samverkan. (MP)
Det fortsatta arbetet förutsätter att fler aktörer än regionen är aktiva. (VP)
Det är viktigt att investerings-, underhålls- och skötselkostnader får en rättvis, och
därmed långsiktigt hållbar, fördelningsmodell mellan parterna inom strategin. (TN)
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Region Gotland har en central roll och ansvar i utvecklingen som behöver beskrivas
mer ingående. Redan kända utmaningar i samverkan mellan regionen och näringslivets
aktörer behöver beskrivas inklusive vilka resurser som allokeras för genomförandet.
(LST)
Samverkan mellan Region Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring och akademin
är avgörande för kunskapsöverföring kring forskning och utveckling inom hållbarhet,
innovation och nya teknologier. En fungerande samverkan möjliggör också studier av
hållbarhet, vad som är en lämplig tillväxt och studier av effekter av arbetet. (UUHB)
Viktigt att säkerställa framtida inriktning inom Region Gotland för uppgifter som
tidigare drevs inom Inspiration Gotland. Långsiktig finansiering av är avgörande för
att nå resultat vilket även gäller för Gotlands Förenade Besöksnärings roller och
ansvar enligt strategin. (GFB)
Gotlands Förenade Besöksnäring är viktig för strategins genomförande. Lägg tydliga
uppdrag kring evenemangsutveckling, mötesutveckling med regionalt stöd på GFB.
(GI)
Viktigt att landsbygden samt de gröna och blå näringarna finns representerade i en
framtida organisation. Regional finansiering krävs för genomförandet av strategin.
(HS)
Samverkan mellan olika aktörer behövs. Region Gotland och Gotlands Förenade
Besöksnäring måste ta ansvar för det initiala arbetet och presentera handfasta planer
för näringslivet. Det initiala arbetet måste ske utan kostnad för företagen. (HNI)
Rollfördelning behöver tydliggöras mellan regionen och Gotlands Förenade
Besöksnäring för allmän, ekonomisk och resursmässig fördelning. Regionen och
Gotlands Förenade Besöksnäring ska vara aktiva för att komma åt forsknings- och
innovationsmedel. (PR)

Remissyttranden har lämnats av följande instanser.:
C – Centerpartiet
MP – Miljöpartiet de gröna
VP – Vänsterpartiet
BN – Byggnadsnämnden
GVN – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
TN – Tekniska Nämnden
LST – Länsstyrelsen i Gotlands län
UUHB – Uppsala universitet forumet Hållbara Besök
DG – Destination Gotland
GFB – Gotlands Förenade Besöksnäring
GI – Gotlands Idrottsförbund
GM – Gotlands Musikstiftelse
HS – Hushållningssällskapet Gotland
HSG – Hela Sverige ska leva Gotland
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund Gotland
TVG – Tillväxt Gotland
VS – Visby Stift
HNI – Hoburgs Närings- och Intresseförening

8 (9)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

KHU – Knutpunkt Hemse Utveckling
SU – Slite utveckling
GSA – Gotland Sports Academy/Slite Strandby
KGS – Körsbärsgården Sundre
PR – Perohcon AB
VDF – Visby Domkyrkoförsamling
VVA - Världsarvssamordnaren
2018-12-17.
Mats Jansson, näringslivsstrateg
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 8

Boendeförmedling för studenter
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 379
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-16
• Avtal om boendeförmedling mellan Region Gotland och
Akademihotellet AB

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 379

Boendeförmedling för studenter

RS 2018/1190
AU § 395

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB avseende tillhandahållande
av boendeförmedling godkänns.

Sedan 2003 har högskolan på Gotland haft en boendegaranti för studenter där
Region Gotland via avtal varit en part. Region Gotland har genom en boendeförmedlare på ca 75% av en heltidstjänst fullgjort regionens del av avtalet.
Boendeförmedlare har varit anställd av regionen men arbetat åt högskolan och
numera universitetet. En stor del av arbetet har skett i samarbete med studentkåren
Rindi.
Ett skäl till att regionen varit inblandad i boendeförmedling är att varken Högskolan
eller numera Universitetet får enligt sina regelverk bedriva boendeförmedling. Nu har
situationen förändrats i och med att Uppsala Akademiförvaltning AB förvärvat
Universitetets fastighet. Uppsala Akademiförvaltning AB bedriver boendeförmedling
i Uppsala via sitt bolag Akademihotellet AB och har erbjudit sig att göra detsamma
på Gotland.
Bedömningen är att boendeförmedling kan bedrivas på ett tydligare och effektivare
sätt om förmedlingen står Universitet nära rent organisatoriskt. Att Gotland också får
del av den samlade kompetensen som finns inom Akademihotellet AB är ytterligare
en fördel. Därför föreslås att Region Gotland istället för att bedriva en egen
boendeförmedling till studenter uppdrar åt Akademihotellet AB att tillhandahålla en
tjänst om ca 75 procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter
på Gotland mot en ersättning om 400 000 kr.
Finansiering för 2019 hanteras inom budgetram för avdelningen Regional utveckling.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1190
16 november 2018

Nils Erik Selin

Regionstyrelsen

Boendeförmedling för studenter
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner bifogat avtal mellan Region Gotland och
Akademihotellet AB avseende tillhandahållande av boendeförmedling.

Ärendebeskrivning

Sedan 2003 har högskolan på Gotland haft en boendegaranti för studenter där
Region Gotland via avtal varit en part. Region Gotland har genom en
boendeförmedlare på ca 75% av en heltidstjänst fullgjort regionens del av avtalet.
Boendeförmedlare har varit anställd av regionen men arbetat åt högskolan och
numera universitetet. En stor del av arbetet har skett i samarbete med studentkåren
Rindi.
Ett skäl till att regionen varit inblandad i boendeförmedling är att varken Högskolan
eller numera Universitetet får enligt sina regelverk bedriva boendeförmedling. Nu har
situationen förändrats i och med att Uppsala Akademiförvaltning AB förvärvat
Universitetets fastighet. Uppsala Akademiförvaltning AB bedriver boendeförmedling
i Uppsala via sitt bolag Akademihotellet AB och har erbjudit sig att göra detsamma
på Gotland.
Bedömning

Bedömningen är att boendeförmedling kan bedrivas på ett tydligare och effektivare
sätt om förmedlingen står Universitet nära rent organisatoriskt. Att Gotland också får
del av den samlade kompetensen som finns inom Akademihotellet AB är ytterligare
en fördel. Därför föreslås att Region Gotland istället för att bedriva en egen
boendeförmedling till studenter uppdrar åt Akademihotellet AB att tillhandahålla en
tjänst om ca 75 procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter
på Gotland mot en ersättning om 400 000 kr.
Finansiering för 2019 hanteras inom budgetram för avdelningen Regional utveckling.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1190

Beslutsunderlag

Avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB
gällande tillhandahållande av boendeförmedling på Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB
gällande tillhandahållande av boendeförmedling på Gotland
1. Parter
Region Gotland
Org.nr. 212000-0803
Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Akademihotellet AB
Org.nr. 556691-6218
Box 121, 751 04 Uppsala
(i det följande ”Akademihotellet”)

2. Bakgrund
Regionen svarar för boendetillgången på Gotland. Akademihotellet administrerar
studentbostadsförmedling till studenter vid Uppsala universitet, både i Uppsala och på
Gotland. Detta avtal har tillkommit med anledning av det intresse som uppkommit
avseende att samordna den studentbostadsförmedling som utförs på Gotland av båda
dessa parter.
3. Definitioner
Boendeförmedlingen: En person som förmedlar tillgängligt bostadsbestånd mellan
befintliga bostadsbolag, privata hyresvärdar på Gotland och
studenter vid Campus Gotland.
Boendegarantin:
Överenskommelse mellan Högskolan Gotland (numera Uppsala
universitet Campus Gotland), Gotlands Studentkår och Region
Gotland (Se Bilaga 1) Vet inte hur dialog gått men att se över
boendegarantin är något som verkligen behövs utifrån hur snabbt
Campus expanderar och Gotland mer alltmer populärt under aug –
sept, det är svårt att idag finna boende, inte minst till de
internationella studenterna som också har en garanti.
Campus Gotland: De lokaler på Gotland där Uppsala universitet bedriver verksamhet.
Campus Camp:
Årligt återkommande välkomstevenemang vid Campus Gotland där
sökande till utbildningsprogrammen med Campus Gotland som 1:a
handsval bjuds in. Boendeförmedlaren ansvarar för att boka och
fördela boendet till deltagarna i samarbete med Uppsala Universitet
som står för boendekostnaden.
Gotlandshem:
Det allmännyttiga bostadsföretaget på Gotland som är helägt av
Region Gotland och innehar hyresrätter för studenter och andra
gotlänningar året om.
Housing office:
Verksamhet inom Akademihotellet som administrerar boende till
internationella garantistudenter vid Uppsala universitet.
Inflyttarlots:
Projektledare inom Regionstyrelseförvaltningen/avd Regional
utveckling/enhet Hållbar Tillväxt vars primära uppgift är att
tillhandahålla service mot potentiella nya gotlänningar i samverkan
med Turistbyrån på Gotland.
Presidiet:
Med presidiet avses styrelsen inom Rindi studentkår som medverkat
till boendegarantiavtalet, se bilaga 1.
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4. Uppdrag
4.1 Mot ersättning åtar sig Akademihotellet uppdraget att tillhandahålla en tjänst om ca 75
procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter på Gotland.
4.2 Uppdraget boendeförmedling innebär att:
1. förmedla kontakter mellan privata hyresvärdar och studenterna vid Campus Gotland,
informera studenter om kommersiella boendealternativ,
2. uppdatera gotlandsstudentbostad.se med tillgängliga bostadsobjekt och relevant
information för studenter som söker sitt boende samt bostadsbolag och hyresvärdar
kring uthyrning av studentbostäder. Utveckla bostadssiten, gotlandsstudentbostad.se
när så behövs.
3. aktivt arbeta med boendeförmedling, vilket innebär ett samarbete med Regionen,
Uppsala universitet, privata hyresvärdar, bostadsbolag och Inflyttarlots,
4. medverka vid träffar inom det nationella nätverket för boendeförmedlare en gång per
år,
5. att inför varje hösttermin aktivt bidra till att finna fler hyresvärdar med lediga
bostadsbestånd som kan användas när boendegarantin utnyttjas. Uppsökande av nya
hyresvärdar på Gotland sker t e x genom annonsering i lokal media.
6. arbeta med att hitta och administrera passande boende till de internationella
garantistudenterna vid Campus Gotland, samt att
7. marknadsföra Boendeförmedlingen mot studenterna på Gotland.
4.3 Studentbostadsutveckling omfattas inte av uppdraget.

5. Ersättning och betalning
5.1 Ersättning för uppdraget utgår med 400 000 kr, vartill moms tillkommer, avseende det
första året med start 1 januari 2019.
5.2 Ersättningen faktureras av Akademihotellet i förskott i januari för innevarande år.
Akademihotellet äger rätt att erhålla betalning senast 30 dagar efter Regionens
mottagande av faktura. Vid förseningar tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelag
(1975:635).
6. Uppföljning
6.1 Före november månads utgång varje år ska uppdraget utvärderas både kvalitativt och
finansiellt. Har tjänsten inte uppgått till 75 procent av en heltid ska ersättningen
korrigeras till faktisk nivå.
6.2 Regionen ges möjlighet att kvalitetsgranska uppdragets utförande och utvärdera
detsamma. Akademihotellet åtar sig att redovisa de finansiella aspekterna på ett tydligt
och transparent sätt samt att i övrigt medverka vid Regionens utvärdering av uppdraget.
7. Avtalstid och förtida upphörande
7.1 Avtalet löper 12 månader från boendeförmedlarens första anställningsdag.
7.2 Vardera parten äger rätt att häva avtalet i förtid om motparten gör sig skyldig till
väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper detta inom en månad efter mottagande av
meddelande om att den första parten annars avser att häva avtalet. Om motpartens
avtalsbrott inte går att avhjälpa, äger part häva avtalet med omedelbar verkan.
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8. Lagval och laga forum
Svensk rätt ska tillämpas på avtalet. Vid händelse av tvist ska denna avgöras i allmän
domstol med Gotlands tingsrätt som första instans.
9. Ändringar och tillägg
Alla ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande göras skriftligen i två
kopior och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. Det ska därtill göras en
notering i detta originalavtal.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit varsitt.
För Region Gotland,

För Akademihotellet AB,

Eva Nypelius

Kent Berg

___________________

___________________

Peter Lindvall

Claes Östberg

___________________

___________________
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Avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB
gällande tillhandahållande av boendeförmedling på Gotland

1.

Parter
Region Gotland
Org.nr. 212000-0803
Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
(i det följande "Regionen")

Akademihotellet AB
Org.n±. 556691-6218
Box 121, 751 04 Uppsala
(i det följande "Akademihotellet")

2. Bakgrund
Regionen svarar för boendetillgången på Gotland. Akademihotellet administrerar
studentbostadsförmedling till studenter vid Uppsala universitet, både i Uppsala och på
Gotland. Detta avtal har tillkommit med anledning av det intresse som uppkommit
avseende att samordna den studentbostadsförmedling som utförs på Gotland av båda
dessa parter.
3.

Definitioner
Boendeförmedling: Förmedling av tillgängligt bostadsbestånd mellan befintliga
bostadsbolag, privata hyresvärdar på Gotland och studenter vid
Campus Gotland.
Boendegarantin:
Överenskommelse mellan Högskolan Gotland (numera Uppsala
universitet Campus Gotland), Gotlands Studentkår och Region
Gotland (Se Bilaga 1)
Campus Gotland: De lokaler på Gotland där Uppsala universitet bedriver verksamhet.
Gotlandshem:

Housing office:
Inflyttarlots:

Det allmännyttiga bostadsföretaget på Gotland som är helägt av
Region Gotland och innehar hyresrätter för studenter och andra
gotlänningar året om.
Verksamhet inom Akademihotellet som administrerar boende till
internationella garantistudenter vid Uppsala universitet.
Projektledare inom Regionen vars primära uppgift är att
tillhandahålla service mot potentiella nya gotlänningar i samverkan
med Turistbyrån på Gotland.

4. Uppdrag
4.1 Mot ersättning åtar sig Akademihotellet uppdraget att tillhandahålla en tjänst om ca 75
procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter vid Campus Gotland.
4.2 Uppdraget boendeförmedling innebär att:
l. förmedla kontakter mellan privata hyresvärdar samt bostadsbolag och studenterna vid
Campus Gotland, informera studenter om kommersiella boendealternativ,
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2. administrera gotlandsstudentbostad.se, vilket huvudsakligen innebär att uppdatera
sajten med information kring bostadsbolag och privata hyresvärdar, tillgängliga
bostadsobjekt och annan relevant information för studenter som söker boende.
3. aktivt arbeta med boendeförmedling, vilket innebär ett samarbete med Regionen,
Uppsala universitet, privata hyresvärdar, bostadsbolag och Inflyttarlots,
4. medverka vid träffar inom det nationella nätverket för boendeförmedlare en gång per
år,
5. att inför varje hösttermin aktivt bidra till att finna fler hyresvärdar med lediga
bostadsbestånd som kan användas när boendegarantin utnyttjas.
6. arbeta med att hitta och administrera passande boende till de internationella
garantistudenterna vid Campus Gotland, samt att
7. marknadsföra Boendeförmedlingen mot studenterna på Gotland.
4.3 Studentbostadsutveckling omfattas inte av uppdraget.
5. Ersättning och betalning
5.1 Ersättning för uppdraget utgår med 400 000 kr, vartill moms tillkommer, avseende det
första året med start l januari 2019.
5.2 Ersättning enligt 5.1 baseras på förutsättningen att personal rekryteras och tillträder
anställning med start l januari 2019, eller första arbetsdag därefter, samt att anställningen
fortgår kalenderåret ut.
5.3 Kostnader som inte ingår i den fasta ersättningen, så som kostnader för marknadsföring
och andra liknande särskilda insatser, faktureras Regionen av Akademihotellet. Sådana
kostnader ska på förhand skriftligen godkännas av båda parter.
5.4 Ersättning faktureras av Akademihotellet i förskott i januari för innevarande år.
Akademihotellet äger rätt att erhålla betalning senast 30 dagar efter Regionens
mottagande av faktura. Vid förseningar tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelag
(1975:635).
6. Uppföljning
6.1 Före november månads utgång varje år ska uppdraget utvärderas både kvalitativt och
finansiellt. Har tjänsten inte uppgått till 75 procent av en heltid ska ersättningen
korrigeras till faktisk nivå.
6.2 Regionen ges möjlighet att kvalitetsgranska uppdragets utförande och utvärdera
detsamma. Akademihotellet åtar sig att redovisa de finansiella aspekterna på ett tydligt
och transparent sätt samt att i övrigt medverka vid Regionens utvärdering av uppdraget.
7. Avtalstid och förtida upphörande
7.1 Avtalet gäller från och med att det undertecknats av behöriga firmatecknare för båda
parter för en initial period om l år räknat från det att personal anställts och tillträtt tjänst
som avser boendeförmedlingen.
7.2 Vardera parten äger rätt att häva avtalet i förtid om motparten gör sig skyldig till
väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper detta inom en månad efter mottagande av
meddelande om att den första parten annars avser att häva avtalet. Om motpartens
avtalsbrott inte går att avhjälpa, äger part häva avtalet med omedelbar verkan.
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8. Lagval och laga forum
Svensk rätt ska tillämpas på avtalet. Vid händelse av tvist ska denna avgöras i allmän
domstol med Gotlands tingsrätt som första instans.
9. Ändringar och tillägg
Alla ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande göras skriftligen i två
kopior och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. Det ska därtill göras en
notering i detta originalavtal.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit varsitt.

För Region Gotland,
ra Nypelius

För Akademihotellet AB,
Kent Be

Claes Östberg
'l/
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 9

Borgensförbindelse m.m. gällande
Region Gotlands åtagande i
Kommuninvest
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 2
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-26
• Kommuninvest 2018-08-29, angående borgensförbindelse m.m.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 2

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat

RS 2018/900
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Gotland åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Gotland genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
• Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
• Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
• Regionstyrelsens ordförande (vid frånvaro inträder 1:e vice ordförande) och
regiondirektören (vid frånvaro inträder ekonomidirektören) utses att för regionens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
•

Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och landsting
tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig.
Kommuninvest har i dagsläget ca 280 medlemmar. Region Gotland blev medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening år 1994.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för
ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har
ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Region Gotland
utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 och bekräftade denna genom beslut
i regionfullmäktige 2009-11-23, § 140. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt
i tio år från den dag då åtagandet ingicks alternativt från den dag regionfullmäktige
bekräftade detta.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 2 forts
RS 2018/900

Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat. Dessa båda avtal undertecknades av Region Gotland 10 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser så att dessa hanteras i samma beslut.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förnyelse ska ske av borgensåtagandet,
regressavtalet och garantiavtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/900
26 november 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Region
Gotland åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Gotland genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

•

Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller.

•

Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

•

Regionstyrelsens ordförande (vid frånvaro inträder 1:e vice ordförande) och
regiondirektören (vid frånvaro inträder ekonomidirektören) utses att för
regionens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning

Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och landsting
tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig.
Kommuninvest har i dagsläget ca 280 medlemmar. Region Gotland blev medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening år 1994.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för
finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/900

krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att
medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Region Gotland utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 och bekräftade
denna genom beslut i regionfullmäktige 091123, § 140. Ett borgensåtagande är enligt
lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks alternativt från den dag
regionfullmäktige bekräftade detta.
Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat. Dessa båda avtal undertecknades av Region Gotland 10 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser så att dessa hanteras i samma beslut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förnyelse ska ske av borgensåtagandet,
regressavtalet och garantiavtalet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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REGION GOTLAND
2018-08-28

Region Gotland
Att: Åsa Högberg
621 81 Visby

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Region Gotland, tidigare Gotlands kommun,
som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest'"). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Region Gotland utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 och
har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 23 november 2009.
Samtliga borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med
Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
regionfullmäktige. Giltighetstiden för Region Gotlands borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Region Gotland innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i regionfullmäktige, på
det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt
därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har
skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
("Regressavtalet'') med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvests verksamhet. Region Gotland undertecknade Regressavtalet den
l O oktober 2011 och Garantiavtalet den l O oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen").
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Region Gotland ska vidta följande åtgärder.
1. Regionfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Regionfullmäktige beslutar
Att Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 7 maj 1993 ("Borgensförbindelsen"), vari Region
Gotland åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Gotland genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
Att Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland
den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
Att Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland
den 10 oktober 2011, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse [NN] och [NN] att för regionens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på regionens
anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att vad gäller
anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från
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uppsättandet, dvs. 3 veckor + l dag räknat med dagen då det sattes upp. Som
tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag.
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Stockholm.
4. När regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två företrädare för Region Gotland som regionfullmäktige
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid
tiden för undertecknandet.
5. Region Gotland ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten l
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 15 augusti 2019.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post
victoria.bromark@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

Fredrika Norman

KOMMUNINVEST i SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 ("Borgensförbindelsen"), vari
Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest")
förpliktelser, alltjämt gäller;
att Kommuninvest äger företräda Region Gotland genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;
att regressavtalet undertecknat av Region Gotland den 10 oktober 2011, vari det
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland den l O oktober 2011, vari Region
Gotlands ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.

Ort

Datum

För Region Gotland

Företrädare för regionen
enligt beslut

Företrädare för regionen
enligt beslut

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 10

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan
Skandionkliniken och Sveriges
landsting/regioner
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 374
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17, § 605
• Missiv 2018-06-27, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
• Samarbetsavtal avseende Skandionkliniken
• Underlag för beslut om ändrat samarbetsavtal med Skandionkliniken,
Stockholms läns landsting 2018-08-16

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 374

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan
Skandionkliniken och Sveriges landsting/
regioner

RS 2018/1115
AU § 389

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Region Gotland godkänner ändrat samarbetsavtal med Kommunalförbundet för
Avancerad Strålbehandling.

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till
ändrat samarbetsavtal. Förslaget innebär att en större andel av förbundets kostnader
skulle täckas med en fast avgift för sjukvårdshuvudmännen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 17 oktober 2018, § 605 föreslagit regionfullmäktige att inte godkänna det nya samarbetsavtalet med Kommunalförbundet för
Avancerad Strålbehandling.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning.
Arbetsutskottet begär att få ett förtydligande av konsekvenser samt en redovisning av
ekonomin hos Skandionkliniken. Ärendet lämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att Region Gotland antar ändrat samarbetsavtal med
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1115
15 november 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och
Sveriges landsting/regioner
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Region Gotland avböjer erbjudandet om ändrat samarbetsavtal
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.

Ärendet

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till
ändrat samarbetsavtal. Förslaget innebär att en större andel av förbundets kostnader
skulle täckas med en fast avgift för sjukvårdshuvudmännen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 17 oktober 2018, § 605 föreslagit
regionfullmäktige att inte godkänna det nya samarbetsavtalet med
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

HSN § 605

HSN § 605

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan
Skandionkliniken och Sveriges
landsting/regioner

HSN 2018/381
HSN-AU § 617

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att inte godkänna det nya
samarbetsavtalet med Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har inkommit med ett förslag
till nytt samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet och Sveriges landsting och
Regioner. Det tidigare avtalet härstammar från 2013. Skandionkliniken redovisar
ekonomiska förluster främst med anledning av att för få patienter remitteras till
verksamheten. Bedömningen är att antal patienter är för få jämfört med det behov
som torde finnas av denna avancerade typ av strålbehandling.
Det föreslagna samarbetsavtalets främsta förändringar jämfört med tidigare är att
abonnemangskostnaden för landstingen/regionerna höjs från 50 procent till 70
procent och att den rörliga delen minskas från 50 procent till 30 procent. Samtidigt
föreslås en mängdrabatt till de landsting/regioner som remitterar fler patienter än vad
befolkningsunderlaget ger i förhållande till de budgeterade 9000 fraktionerna för
2019.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det befintliga avtalsförslaget inte ska godkännas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är medveten om att Skandionkliniken som
bedriver en högspecialiserad verksamhet med nödvändighet behöver återställa det
ekonomiska resultatet och troligtvis erhålla en högre ersättning från
landstingen/regionerna.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser dock att de underlag som kommit från
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling inte i tillräcklig hög utsträckning
anger vad Skandionkliniken kan göra för att minska kostnadsmassan, även om stor
del är fasta kostnader. Det framgår inte hur kommunalförbundet kan arbeta för att
intäkterna ska öka. Förvaltningen anser inte heller att det är rimligt att ha
mängdrabatt för att denna typ av verksamhet för att stimulera landsting/regioner att
remittera fler, även om det troligtvis remitteras för få patienter idag i förhållande till
det egentliga behovet.
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet och besvarar de frågor
som finns. Under 2017 fick två personer från Gotland behandling på
Skandionkliniken.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

HSN § 605

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 617
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Underlaget kompletteras inför nämnd med meningen ”Det framgår inte hur
kommunalförbundet kan arbeta för att intäkterna ska öka” under avsnittet
bedömning.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2018
Missiv riktat till Sveriges landsting och regioner
Presentation av Skandionkliniken
Förslag till samarbetsavtal
Skickas till
Regionfullmäktige
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

2018-06-27

Till Sveriges landsting och regioner

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
och Sveriges landsting och regioner
Bakgrund
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 av de sju landsting och
regioner som innehar universitetssjukhus för att uppföra och driva en nationell anläggning
för protonstrålning, Skandionkliniken. Målsättningen är att kunna tillhandahålla jämlik
tillgång till denna högspecialiserade behandlingsform till alla patienter som behöver, oavsett
bostadsort i Sverige.
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan KAS och Sveriges landsting och regioner angående
finansieringen av kommunalförbundets kostnader. Enligt samarbetsavtalet ska hälften av de
budgeterade kostnaderna täckas genom abonnemangsintäkter och hälften genom ett fast
pris per fraktion.
I augusti 2015 behandlades den första patienten på Skandionkliniken. Remitteringen av
patienter har därefter inte ökat i den takt som förutsågs, dels i utredningarna inför
uppförandet av Skandionkliniken och dels inför att samarbetsavtalet utformades.
Intäkterna har därför blivit betydligt lägre än kostnaderna med underskott som följd. År
2017 var resultatet -52,2 mkr och år 2016 var det -37,7 mkr. För 2018 är prognosen ett
resultat på omkring -50 mkr.
Inriktning för budget 2019 och ändringar i samarbetsavtalet
Skandionkliniken har höga fasta kostnader i form av kapitalkostnader för materiella
anläggningstillgångar och hyra för fastigheten samt även för personal, medan de rörliga
kostnaderna för att behandla ytterligare en patient är låga. Samtidigt är
kapacitetsutnyttjandet lågt och Skandionkliniken skulle behöva få in fler patienter.
Bedömningen är samtidigt att det finns ett behov av protonbehandling som inte tillgodoses i
dag.
Under de förutsättningar som råder kommer det inte vara möjligt för kommunalförbundet
att få en ekonomi i balans endast genom kostnadsminskningar. Bedömningen är att en höjd
abonnemangsavgift är att föredra framför ett höjt pris per fraktion. Det motsvarar bättre
den kostnadsbild som Skandionkliniken har samtidigt som den styr remissflödet på ett mer
korrekt sätt. Mot bakgrund av detta föreslår kommunalförbundet och medlemmarna
gemensamt att samarbetsavtalet ska omförhandlas så att abonnemangsavgiften höjs till 70
procent av kostnaderna för Skandionkliniken.

Vidare föreslås att det skrivs in i avtalet att priset per fraktion ska räknas upp med
landstingsprisindex, (LPIK, exklusive läkemedel), vilket är en korrekt beskrivning av hur priset
sätts i dag. Då kan inte samtidigt priset räknas upp så att det täcker 50 procent av
Skandionklinikens totala kostnader, varför denna skrivning föreslås tas bort i avtalet.
När kapacitetsutnyttjandet är lågt medför varje extra utförd fraktion låga extra kostnader för
Skandionkliniken men betydande intäkter. För att uppmuntra landstingen och regionerna att
remittera många fler patienter i nuvarande situation anser kommunalförbundet och dess
medlemmar att direktionen ska ha möjlighet att införa en mängdrabatt. Således föreslås
möjligheten för direktionen att besluta att priset sänks till hälften för fraktioner utöver
landstingets/regionens kvot under året, beräknat på befolkningsandel och de antal
fraktioner som budgeten baseras på.
Skandionkliniken har uppförts för att ge högspecialiserad behandling för patienter i hela
landet. Det förutsätter att landstingen och regionerna remitterar de patienter för vilka
protonstrålning har förutsättningar att ge ett bättre behandlingsresultat med färre
biverkningar än fotonstrålning, ”traditionell strålbehandling”. Skandionkliniken ansvarar för
att driva på arbetet med att ta fram nationella behandlingsprotokoll, dvs strukturerade
instruktioner rörande behandlingsstrategi och teknik, för fler tumörgrupper. I takt med att
det sker är det landstingens och regionernas ansvar att remittera patienter för vilka
behandlingsprotokollen anger att protonstrålning är mer gynnsam än fotonstrålning.
Sammanfattning av förändringar i samarbetsavtalet för budget 2019
Sammanfattningsvis innehåller det nya samarbetsavtalet följande förändringar:
•
•
•

•

Abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av kostnaderna från och med år 2019.
Priset per fraktion räknas upp med LPIK exklusive läkemedel.
Direktionen ges möjlighet att vid lågt kapacitetsutnyttjande införa en mängdrabatt.
Rabatten innebär att priset per fraktion sänks till hälften för beställda fraktioner
utöver landstingets/regionens kvot, beräknad som befolkningsandel multiplicerad
med antalet budgeterade fraktioner.
Det tydliggörs i avtalet att landstingen och regionerna har ansvar för att aktuella
patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till universitetssjukhusens
onkologkliniker, som i sin tur ansvarar för att patienter remitteras till
Skandionkliniken.

Den fortsatta processen
Landstingen/regionerna ska återkomma med preliminärt besked om de godkänner avtalet och även vilket politiskt organ som kan fatta beslut om detta och när - till
karin.axen@skandion.se senast den 24 augusti 2018.
Förbundsdirektören tar fram förslag till budget för kommunalförbundet för 2019 med
antagandet att 70 procent av kommunalförbundets kostnader täcks av
abonnemangsintäkter.
Kommunalförbundets direktion beslutar om budget för KAS för 2019 den 12 september.

Stockholm 2018-06-27

Uppsala 2018-06-27

För medlemmarna

För Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

Henrik Gaunitz

Peter Daneryd

Ekonomidirektör
Stockholms läns landsting

Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
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S AMARBETSAVTAL
AVSEENDE

mellan
1)

Region Uppsala

2)

Stockholms läns landsting

3)

Region Skåne

4)

Västra Götalandsregionen

5)

Västerbottens läns landsting

6)

Region Östergötland

7)

Region Örebro län

8)

Landstinget Sörmland

9)

Region Jönköpings län

10)

Region Kronoberg

11)

Landstinget i Kalmar län

12)

Region Gotland

13)

Landstinget i Blekinge

14)

Region Halland

15)

Landstinget i Värmland

16)

Region Västmanland

17)

Landstinget Dalarna

18)

Region Gävleborg

19)

Region Västernorrland

20)

Region Jämtland Härjedalen

21)

Region Norrbotten

nedan kallade landstingen och regionerna
och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
nedan kallad KAS.
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1

BAKGRUND

1.1

De sju landsting och regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus, Region
Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län, har
bildat Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) med syfte att skapa en
anläggning för cancerbehandling med protonstrålning - Skandionkliniken.

1.2

Protonstrålning av cancer utgör högspecialiserad sjukvård och beslut om behandling
fattas vid universitetssjukhusens onkologiska kliniker. Skandionkliniken ska erbjuda
behandling till aktuella patienter från hela landet. Landstingen och regionerna
ansvarar för att aktuella patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till
universitetssjukhusens onkologkliniker, vilka ansvarar för att patienter remitteras
till Skandionkliniken.

1.3

Genom arbete enligt så kallad distribuerad kompetens säkerställs att indikation och
beslut om behandling med protonstrålning sker enligt vårdprogram och riktlinjer
gemensamma för hela landet.

2

GRUNDER FÖR FINANSIERING

2.1

Grunden för finansiering av KAS är självkostnadsprincipen. Finansiering av
verksamheten sker med ett grundabonnemang och ersättning per nyttjad fraktion.

2.2

Av årskostnad enligt fastställd budget ska 70 procent debiteras landstingen och
regionerna i relation till deras respektive befolkningsandel sista december året
innan, i form av ett årsabonnemang.

2.3

Med hänsyn till förändringar i befolkningsunderlag ska KAS årligen revidera
fördelningen av abonnemangskostnaden mellan landstingen och regionerna.

2.4

Priset per fraktion, som är 6 052 kronor år 2018, ska årligen räknas upp med
landstingsprisindex (LPIK exklusive läkemedel). Kostnaden för utnyttjad fraktion
debiteras remitterande universitetssjukhus. Inom ramen för etablerade
regionvårdsavtal vidaredebiteras hemlandstinget/-regionen för fraktionskostnaden.

2.5

Direktionen för KAS har möjlighet att besluta om mängdrabatt när
kapacitetsutnyttjandet är lågt vid Skandionkliniken. Landstinget/regionen ska då
betala hälften av ordinarie pris för utförda fraktioner utöver landstingets/regionens
”kvot” för året. Kvoten ska beräknas som landstingets/regionens befolkningsandel,
sista december året innan, multiplicerad med antalet fraktioner som
kommunalförbundet har budgeterat med för året.
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2.6

Eventuella överskott från verksamheten ska användas för att återställa tidigare
underskott i kommunalförbundets ekonomi.

2.7

Full transparens för kostnaderna för KAS kommer att gälla och samtliga landsting
och regioner kommer årligen att tillställas årsredovisning och revisionsrapport.

3

ERSÄTTNING

3.1

Landstingen och regionerna ska mot faktura utbetala abonnemangsavgift årligen i
förskott till KAS, om inte annat beslutas i direktionen för KAS.

3.2

Ersättning per fraktion utbetalas av respektive universitetssjukhus mot faktura i
enlighet med fastställda faktureringsrutiner.

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

Detta Avtal har upprättats i tjugotvå (22) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var
sitt.

Uppsala den ___________________

REGION UPPSALA

Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

______________________________

______________________________

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION SKÅNE

______________________________
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VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

______________________________
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION ÖSTERGÖTLAND

______________________________
REGION ÖREBRO LÄN

______________________________
LANDSTINGET SÖRMLAND

______________________________
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

______________________________
REGION KRONOBERG

______________________________
LANDSTINGET I KALMAR LÄN

______________________________
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REGION GOTLAND

______________________________
LANDSTINGET I BLEKINGE

______________________________
REGION HALLAND

______________________________
LANDSTINGET I VÄRMLAND

______________________________
REGION VÄSTMANLAND

______________________________
LANDSTINGET DALARNA

______________________________
REGION GÄVLEBORG

______________________________
REGION VÄSTERNORRLAND

______________________________
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REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

______________________________
REGION NORRBOTTEN

______________________________

Landstingsstyrelsens förvaltning

Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling - Skandionkliniken
Åtgärder för att återställa ekononmin
16 augusti 2018

Skandionkliniken
-ett nationellt
projekt
Umeå
Uppsala
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Skåne

9:e juni 2011

17:e maj 2013

3:e december 2014

31:a augusti 2015

Landstingsstyrelsens förvaltning

Problemet
• Skandionkliniken har höga fasta kostnader för

utrustningen och hyra för anläggningen men har för
få patienter och går för halvfart
• Patienter får inte tillgång till behandlingen på lika
villkor i Sverige
• Underskott på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017
• Prognos om ett underskott på 50 mkr 2018

Landstingsstyrelsens förvaltning

Kapacitet och produktion lägre än beräknat

• Ursprunglig beräkning att kapaciteten skulle vara

15 000 fraktioner per år
• Ny beräkning är att kapacitetstaket ligger vid 11 400
fraktioner per år givet nuvarande arbetssätt
• År 2017 var produktionen 6 276 fraktioner
• För 2018 är prognosen att utföra 7400-7500
fraktioner
• Budgetförutsättningen för 2019 är att 9000
fraktioner utförs

Landstingsstyrelsens förvaltning

Möjliga anledningar till att patienterna
är färre än beräknat
• Arbetet med att ta fram behandlingsprotokoll för

ytterligare tumörtyper har gått trögt.
• Skandionkliniken är inte känd ute i landet, varken av
remitterande klinik eller patienter
• En behandlingsomgång är ofta sex veckor och det är
tufft att bo på hotell långt hemifrån så länge
• Priset för behandlingen är betydligt högre än
traditionell strålterapi för remitterande och betalande
klinik
• Även traditionell strålterapi har utvecklats sedan
Skandionkliniken planerades

Landstingsstyrelsens förvaltning

Medlemmarnas ekonomidirektörer har
fått i uppgift att:
• Ta fram utkast till förslag till långsiktig finansiering
• Analysera samtliga möjligheter till
kostnadsbesparingar
• Se över prissättningen
• Se över andra möjligheter till att öka intäkterna
• Se över förändringar i finansieringen

Landstingsstyrelsens förvaltning

Möjliga kostnadsbesparingar som har
undersökts
• Flytta över lånet till medlemslandstingen för att

minska räntekostnaden – Ger liten besparing men
krångligt
• Köpa Skandionkliniken från Akademiska Hus för att
minska hyreskostnaden – Akademiska Hus är inte
intresserade av att sälja till det pris som KAS
erbjudit och har inte återkommit med ett motbud
trots flera påstötningar
• Låta Region Uppsala köpa Skandionkliniken från
Akademiska Hus för att minska räntekostnaden –
Region Uppsala är inte intresserade
• Säga upp personal för att minska
personalkostnaden – Inte aktuellt
• Ytterligare åtgärder - ?

Landstingsstyrelsens förvaltning

Möjliga intäktsökningar
• Få fler patienter från Sverige – Snabba på

framtagandet av nya behandlingsprotokoll samt
marknadsföring
• Ta in fler utländska patienter – Eventuellt använda
Care-bolagen
• Höja abonnemangsavgiften – Kräver en
omförhandling av samarbetsavtalet men bör prövas
• Höja priset per fraktion – Priset är redan högt
• Hyra ut delar av Skandionkliniken till annan
verksamhet – Skulle störa verksamheten
• Hyra ut delar av hotellet till annan verksamhet – Nu
när rättstvisten är avklarad har region Uppsala
uppmanat Akademiska sjukhuset att använda
hotellet för egna patienter

Budgetunderskott även 2019 om
förutsättningarna inte ändras

Landstingsstyrelsens förvaltning

Ökade
kostnader

Oförändrade
kostnader

Minskade
kostnader

Antal fraktioner

9 000

9 000

9 000

Kostnader

202 544 tkr

189 081 tkr

184 000 kr

Abonnemangsintäkter
(hälften av kostnaderna)

101 272 tkr

94 541 tkr

92 000 tkr

Intäkter vid uppräkning
med LPIK till 6 052 kr*

59 913 tkr

59 913 tkr

59 913 tkr

Resultat

-41 359 tkr

-34 627 tkr

-32 087 tkr

Intäkter vid 20 %
prishöjning till 7 064 kr*

69 938 tkr

69 938 tkr

69 938 tkr

Resultat

-31 334 tkr

- 24 602 tkr

-22 062 tkr

Pris per fraktion* som
leder till nollresultat.

10 229 kr

9 550 kr

9 293 kr

Prishöjning per fraktion*
som leder till nollresultat

74 %

62 %

58 %

* 10 % utländska patienter som betalar dubbelt pris

Landstingsstyrelsens förvaltning

Protonstrålning drygt tre gånger så dyrt
som fotonstrålning i dagsläget
Proton

Proton

Proton

Proton

Prishöjning

2,8 %
(LPIK)

20 %

62 %*

74 %**

Pris per fraktion

6 052 kr

7 064 kr

9 550 kr

10 229 kr

Strålbehandling
Svensk patient 30
behandlingar)

181 560 kr

211 920 kr

286 500 kr

306 870 kr

Strålbehandling
Utländsk patient
30 behandlingar

363 120 tkr

423 840 kr

573 000 kr

613 740 kr

Förberedelser på
hemmaklinik

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Resor och logi

28 000 kr

28 000 kr

28 000 kr

28 000 kr

Totalt svensk
patient

259 560 kr

289 920 kr

364 500 kr

384 870 kr

Foton

80 000 kr

Totalt utländsk
441 120 tkr
501 840 kr
651 000 kr
691 740 kr
patient
* Prishöjning som krävs för ekonomi i balans vid 9000 fraktioner och oförändrade kostnader
** Prishöjning som krävs för ekonomi i balans vid 9000 fraktioner och kostnadsökningar med 7,1 %

Landstingsstyrelsens förvaltning

Samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja
abonnemangsavgiften i nuvarande form
• Abonnemangsavgiften är fastställd i ett samarbetsavtal mellan samtliga landsting/regioner i Sverige och
KAS 2012-09-20.

• §2.2 säger att: Av årskostnad enligt fastställd budget skall 50 procent debiteras landstingen i relation till
deras respektive befolkningsunderlag i form av årsabonnemang.

• §2.4 säger att: Av årskostnad enligt fastställd budget skall 50 procent fördelas på planerade antal
fraktioner….

• Avtalet innehåller ingen paragraf om på vilka grunder en omförhandling kan ske
• Avtalet ger möjlighet att höja priset per fraktion eftersom 50 procent av årskostnaden skall fördelas på
planerat antal fraktion men däremot inte en höjning av abonnemangsavgiften utöver 50 procent av
kostnaderna.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Abonnemang är en bra finansiering enligt teorin men en höjning
kräver omförhandling med samtliga 21 landsting och regioner
• Landsting/regioner utanför medlemskretsen står för sammantaget en tredjedel (32 %)
av abonnemangsintäkterna och betalar 1-4 procent av abonnemangskostnaderna
vardera.

• De landsting utanför medlemskretsen som skickar många patienter i förhållande till sin
befolkning skulle tjäna på en balansering av budgeten genom abonnemangshöjning
framför en höjning av priset per fraktion. De som skickar får patienter skulle förlora på
en abonnemangshöjning om de fortsätter att skicka få patienter.

• Jönköping har störst befolkning och betalar högst abonnemangskostnad utanför
medlemskretsen med 4 procent idag. Samtidigt skickar Jönköping minst antal patienter
av alla landsting och regioner till Skandionkliniken. Om KAS kostnader utgör 189,1 mkr i
budget 2019 och abonnemanget höjs från 50% till 70% av kostnaderna höjs Jönköpings
abonnemang med 1,3 mkr.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Budget 2019 skulle ge ett litet överskott vid trolig
utveckling av antalet fraktioner om abonnemanget
höjs till 70 procent av kostnaderna
Ökade
kostnader

Oförändrade
kostnader

Minskade
kostnader

Antal fraktioner

9 000

9 000

9 000

Kostnader

202 544 tkr

189 081 tkr

184 000 kr

Abonnemangsintäkter
om 70 % av kostnaderna

141 781 tkr

132 356 tkr

128 800 tkr

Intäkter vid prishöjning med
LPIK till 6 052 kr*

59 913 tkr

59 913 tkr

59 913 tkr

Resultat
om abonnemangsintäkterna
utgör 70 % av kostnaderna

-850 tkr

3 189 tkr

4 713 tkr

* 10 % utländska patienter som betalar dubbelt pris

Landstingsstyrelsens förvaltning

Effekt per landsting/region av höjning av
abonnemangsavgiften till 70 % av kostnaderna
Folkmängd Folkmängd
2017 i %
Landsting/region 2017
Stockholm
2 308 143
23
Uppsala
368 971
4
Södermanland
291 341
3
Östergötland
457 496
5
Jönköping
357 237
4
Kronoberg
197 519
2
Kalmar
243 536
2
Gotland
58 595
1
Blekinge
159 371
2
Skåne
1 344 689
13
Halland
324 825
3
Västra Götaland
1 690 782
17
Värmland
280 399
3
Örebro
298 907
3
Västmanland
271 095
3
Dalarna
286 165
3
Gävleborg
285 637
3
Västernorrland
245 968
2
Jämtland
129 806
1
Västerbotten
268 465
3
Norrbotten
251 295
2
Utlandet
Totalt
10 120 242
100

Abonnemang i
tkr vid 50 % av
kostnaderna på
189 081 tkr
21 562
3 447
2 722
4 274
3 337
1 845
2 275
547
1 489
12 562
3 034
15 795
2 619
2 792
2 532
2 673
2 668
2 298
1 213
2 508
2 348
94 541

Abonnemang i
tkr vid 70 % av Höjd
kostnaderna på abonnemangs189 081 tkr
avgift
30 187
8 625
4 826
1 379
3 810
1 089
5 983
1 710
4 672
1 335
2 583
738
3 185
910
766
219
2 084
596
17 586
5 025
4 248
1 214
22 113
6 318
3 667
1 048
3 909
1 117
3 545
1 013
3 743
1 069
3 736
1 067
3 217
919
1 698
485
3 511
1 003
3 287
939
132 357

37 816

Landstingsstyrelsens förvaltning

Möjliga incitament för att skicka fler patienter

• Eftersom Skandionkliniken går för halvfart är det bra
om landstingen och regionerna skickar många fler
patienter.
• Vi föreslår en mängdrabatt för den som remitterar
många patienter.
• När landstinget/regionen väl har skickat sin andel
patienter i förhållande till sin befolkning av
budgeterade 9000 fraktioner sänks priset per
fraktion till hälften
• Vid sänkt pris per fraktion är marginalintäkten
fortfarande högre än marginalkostnaden och en
nettointäkt för KAS

Landstingsstyrelsens förvaltning

Sänkt pris till hälften vid antal fraktioner och antal patienter
när abonnemang och pris per fraktion har satts så att
break-even nås vid 9000 fraktioner
Folkmängd Folkmängd
%
Landsting/region 2017
Stockholm
2 308 143
23
Uppsala
368 971
4
Södermanland
291 341
3
Östergötland
457 496
5
Jönköping
357 237
4
Kronoberg
197 519
2
Kalmar
243 536
2
Gotland
58 595
1
Blekinge
159 371
2
Skåne
1 344 689
13
Halland
324 825
3
Västra Götaland
1 690 782
17
Värmland
280 399
3
Örebro
298 907
3
Västmanland
271 095
3
Dalarna
286 165
3
Gävleborg
285 637
3
Västernorrland
245 968
2
Jämtland
129 806
1
Västerbotten
268 465
3
Norrbotten
251 295
2
Totalt
10 120 242
100

Efter uppnått
Efter uppnått
Antal patienter
antal fraktioner antal patienter Antal patienter som berättigar
ges lägre pris
ges lägre pris
till lägre pris
2017
Rabatt tkr
2 053
68
42
328
11
16
5
259
9
5
407
14
7
318
11
4
176
6
3
217
7
4
52
2
2
142
5
2
1 196
40
18
289
10
4
1 504
50
29
249
8
3
266
9
8
241
8
9
1
254
8
20
12
254
8
11
3
219
7
3
115
4
1
239
8
1
223
7
2
9000
300
194
20

0
-459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-87
-1 045
-230
0
0
0
0
-1 822

Landstingsstyrelsens förvaltning

Medlemmarnas förslag till inriktningsbeslut i
KAS direktionen 23 maj
• Budgeten utgår ifrån att KAS ska utföra 9000 fraktioner 2019.
• Kostnaderna är oförändrade från 2018 års budgetnivå med 189 081 tkr. Om det blir troligt under
året att KAS kommer att utföra fler än 9000 fraktioner kan kostnaderna tillåtas öka mer.

• KAS ska arbeta enligt plan med att få till stånd fler behandlingsprotokoll och kan ersätta
deltagande experter med egna medel inom ram för detta

• KAS ska ta initiativ till möte med Care-bolagen för att få till stånd ett samarbete angående
utländska patienter.

• Samarbetsavtalet omförhandlas så att abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av budgeterade
kostnader, dvs till 132 357 tkr

• Priset per fraktion räknas upp med LPIK index exklusive läkemedel dvs med 2,8 procent 2019
• KAS får möjligheten att införa en mängdrabatt vid lågt kapacitetsutnyttjande så att priset per
fraktion sänks till hälften för fraktioner utöver landstinget/regionens kvot under året, dvs för fler
fraktioner än landstingets/regionens befolkningsandel * 9000 fraktioner.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Underskott att återställa enligt
balanskravsreglerna i kommunallagen
Resultat
Att återställa
enligt
kommunallagen
Senarelagd
återställning***
Totalt behov av
kapitaltillskott
p.g.a.
underskott
t.o.m. 2018

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 3 229

26 422

-37 722

-52 255

-49 606*

-24 603**
37 722

2020

2021

52 255

49 606*

89 997

49 606*
139 583*

*Prognos från KAS 2018-01-12
** Alternativ med 9000 fraktioner, frysta kostnader vid 2018 års nivå och prishöjning med 20 procent
***KAS har anfört synnerliga skäl för att börja återställandet först 2020

Landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till landstingens/regionernas
ekonomidirektörer
• Samarbetsavtalet förhandlas om så att:
• Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras
70 procent landstingen som årsabonnemang i
relation till deras respektive
befolkningsunderlag.
• Priset per fraktion indexeras med LPIK,
exklusive läkemedel
• Det årliga överskott används för att återställa
KAS ackumulerade underskott enligt
balanskravsresultatet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 11

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro vid
kryssningskajen i Visby
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30 § 10
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
• Tekniska nämnden 2018-11-21, § 269

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 10

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

RS 2018/169
AU § 11

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 1 850 000 kr för
2019 för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen
bifalls.

Tekniska nämnden begär 2018-11-21, § 269, 1 850 000 kronor till driftsbudgeten för
att fortsätta att hyra in en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen för
kommande säsong. Då gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för
att betraktas som en investering.
En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 miljoner kronor.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2019 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 57 miljoner
kronor vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två
procent av nettokostnaden.
Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som befintlig verksamhet.
En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta är avsatt i investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-11-21 § 269
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19

20 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/169
19 december 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 1 850 000 kr för
2019 för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen
bifalles.

Sammanfattning

Tekniska nämnden, TN § 269, 2018-11-21, begär 1 850 tkr till driftsbudgeten för att
fortsätta att hyra in en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen för
kommande säsong. Då gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för
att betraktas som en investering.
En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 mnkr.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2019 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 57 mnkr
vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två procent av
nettokostnaden.
Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte
förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som befintlig
verksamhet. En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta är avsatt
i investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till
2019.

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 2018/169

Beslutsunderlag

TN § 269, 2018-11-21
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Eva Söderdahl, avdelning Ekonomi

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-21

TN § 269

TN § 269

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

TN 2018/119
TN AU § 201

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag från regionstyrelsen på driftbudgeten 2019
med totalt 1 850 000 kr för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till
kryssningskajen.

En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 mnkr.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019. Detta
kommer att medföra en kostnad om 1 850 000 kr.
Tilläggsanslag begärs till driftbudgeten eftersom gångbron är en tillfällig lösning och
inte kommer att klassificeras som en anläggningstillgång.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras på driftbudgeten med totalt
1 850 000 kr.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ordförande Tommy Gardell.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag från regionstyrelsen på driftbudgeten 2019
med totalt 1 850 000 kr för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till
kryssningskajen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 12

Tilläggsanslag för sjukreseverksamhet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12 § 375
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
• Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 375

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten

RS 2018/1134
AU § 390

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av principerna för
ekonomistyrning av sjukresor. Översynen ska redovisas till budgetberedningen
2019.

Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 2 500 000 kr för att täcka befarat
underskott inom sjukreseverksamheten. Orsaken till underskottet är att nyttjandet av
sjukresor med taxi inte har minskat jämfört med förra året. Snittkostnad per resa har
ökat med 4,4 procent vilket på helårsbasis innebär en ökning av kostnaden med
6 procent om trenden från årets första sju månader håller i sig.
Tekniska nämnden menar att ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
tekniska nämnden får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
Justering av bestämmelser för sjukresor gjordes av regionfullmäktige 2017-10-23,
§ 158. I bestämmelserna står tydligt vilka regler som gäller för ersättning för olika
sjukresor och när olika transportmedel får användas.
Regionstyrelseförvaltningen avslår begäran om tilläggsanslag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är
65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och tekniska nämndens
äskande föreslås avslås.
Tekniska nämnden begär också att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.
forts

38 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 375 forts
RS 2018/1134
AU § 390

Regionstyrelseförvaltningen menar att verksamhetsområden som berör fler nämnder
och förvaltningar framförallt ska hanteras i dialog mellan de berörda. I detta fall finns
tydliga regler om hur sjukresor ska beviljas och betalas. Dessa regler gäller både
teknikförvaltningen, då beställningscentralen ansvarar för bedömningen i de flesta
fall, och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som vid hemresa även kan göra en
bedömning om färdsätt. Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en
översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor. Översynen ska redovisas
till budgetberedningen 2019.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 375

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten

RS 2018/1134
AU § 390

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av principerna för
ekonomistyrning av sjukresor. Översynen ska redovisas till budgetberedningen
2019.

Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 2 500 000 kr för att täcka befarat
underskott inom sjukreseverksamheten. Orsaken till underskottet är att nyttjandet av
sjukresor med taxi inte har minskat jämfört med förra året. Snittkostnad per resa har
ökat med 4,4 procent vilket på helårsbasis innebär en ökning av kostnaden med
6 procent om trenden från årets första sju månader håller i sig.
Tekniska nämnden menar att ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
tekniska nämnden får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
Justering av bestämmelser för sjukresor gjordes av regionfullmäktige 2017-10-23,
§ 158. I bestämmelserna står tydligt vilka regler som gäller för ersättning för olika
sjukresor och när olika transportmedel får användas.
Regionstyrelseförvaltningen avslår begäran om tilläggsanslag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är
65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och tekniska nämndens
äskande föreslås avslås.
Tekniska nämnden begär också att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 375 forts
RS 2018/1134
AU § 390

Regionstyrelseförvaltningen menar att verksamhetsområden som berör fler nämnder
och förvaltningar framförallt ska hanteras i dialog mellan de berörda. I detta fall finns
tydliga regler om hur sjukresor ska beviljas och betalas. Dessa regler gäller både
teknikförvaltningen, då beställningscentralen ansvarar för bedömningen i de flesta
fall, och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som vid hemresa även kan göra en
bedömning om färdsätt. Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en
översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor. Översynen ska redovisas
till budgetberedningen 2019.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1134
14 november 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten
Förslag till beslut

•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 2 500 tkr för att täcka befarat
underskott inom sjukreseverksamheten. Orsaken till underskottet är att nyttjandet av
sjukresor med taxi inte har minskat jämfört med förra året. Snittkostnad per resa har
ökat med 4,4 procent vilket på helårsbasis innebär en ökning av kostnaden med 6
procent om trenden från årets första sju månader håller i sig.
Tekniska nämnden menar att ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
tekniska nämnden får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
Justering av bestämmelser för sjukresor gjordes av regionfullmäktige 2017-10-23,
§ 158. I bestämmelserna står tydligt vilka regler som gäller för ersättning för olika
sjukresor och när olika transportmedel får användas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen avslår begäran om tilläggsanslag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är
65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och tekniska nämndens
äskande föreslås avslås.
Tekniska nämnden begär också att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.
Regionstyrelseförvaltningen menar att verksamhetsområden som berör fler nämnder
och förvaltningar framförallt ska hanteras i dialog mellan de berörda. I detta fall finns
tydliga regler om hur sjukresor ska beviljas och betalas. Dessa regler gäller både
teknikförvaltningen, då beställningscentralen ansvarar för bedömningen i de flesta
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fall, och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som vid hemresa även kan göra en
bedömning om färdsätt. Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 241

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten

TN 2018/889
TN AU § 179

Tekniska nämndens beslut

•
•

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen för
sjukreseverksamheten med 2 500 000 kr.
Tekniska nämnden begär att regionstyrelsen utreder frågan om principerna kring
ekonomistyrningen av sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.

Kollektivtrafikens sjukreseverksamhet kommer enligt helårsprognosen i
delårsrapport nr 1 att redovisa ett ekonomiskt underskott med -2 500 000 kronor.
Underskottet för sjukreseverksamheten beror på att nyttjande av sjukresor med taxi
inte har minskat jämfört med förra året utan bedöms att vara på ungefär samma nivå
2017. Snittkostnad per resa har ökat med ca 4,4 % vilket leder till en kostnadsökning
på ca 6 % på helåret under förutsättning att trenden från årets sju första månader
håller i sig.
Ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
teknikförvaltningen får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
För sjukreseverksamheten redovisas följande utfall jämfört med budget för perioden
januari-juli 2018:
Periodens budget,
000 kronor
Intäkter
Kostnader
Köp av huvudvht
Övriga verksamhetskostn
Total

Periodens utfall,
000 kronor

923

862

Avvikelse,
000
kronor
-61

-3 994
-4
-3 075

-4 781
-4
-3 923

-787
0
-848

Utfallet för köp av huvudverksamhet till sjukresor uppgår till -4 781 000 kronor,
vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -787 000 kronor. Enligt
helårsprognosen kommer kostnaderna för sjukreseverksamheten att överskridas med
-2 500 000 kronor.
I nedanstående diagram redovisas den genomsnittliga kostnaden för en sjukresa
under perioden 2011-2018.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-24

Den genomsnittliga kostnaden per sjukresa har ökat från 306 kr år 2017 till 320 kr
2018, vilket motsvarar en kostnadsökning på 4,4 %.
Volymen för sjukresor med serviceresa (taxi) redovisas i nedanstående tabell.
Årtal
Antal resor
2013
33 822
2014
32 260
2015
32 542
2016
31 294
2017
28 702
Enligt förvaltningens bedömning kommer volymen för sjukresor 2018 att vara i
samma storlek som år 2017.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att ett tilläggsanslag för sjukreseverksamheten
erfordras med totalt 2 500 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen utreder frågan om principerna kring
ekonomistyrningen av sjukresor.
Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Ordförande yrkar på att lägga till ”även för sjukresor för utomlänsvård” i den andra
beslutspunkten.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

• Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen för
sjukreseverksamheten med 2 500 000 kr.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-24

• Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen utreder frågan om principerna kring
ekonomistyrningen av sjukresor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-26
Skickas till
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 13

Tilläggsanslag för anskaffning av
slamfordon
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30 § 8
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
• Tekniska nämnden 2018-08-29, § 202

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 8

Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon

RS 2018/944
AU § 9

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 2 500 000 kronor för
anskaffning av slamfordon. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget
kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 300 000 kr finansieras genom avfallstaxan.
•

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 2 500 000 kr
för anskaffning av ett slamfordon till avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens
slambilar är idag mycket ålderstigna och stora kostnader läggs årligen på reparationer
av fordonen. Gata parkavdelningen är ansvarig för avfallsverksamhetens slambilar.
Fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av nya fordon har skett i
begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska fortsätta driva
verksamheten i egen regi.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Årlig anskaffning av nya fordon tas upp år 2019, 2020, 2022 och 2025
och kommer att vara inom ramen för maskinanskaffningsplanen.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar m.m. Tekniska nämndens pott är 8 600 000 kr per år. Om medel av
investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med dessa i
kompletteringsbudget.
Den 10-årsplan för återanskaffning som arbetats fram ingår i kommande års potter
för maskinanskaffning. Under 2019 är dock behovet att anskaffa två slamfordon för
att inte riskera att stå utan. Anskaffningsprocessen är utdragen då det tar lång tid från
att fordonen beställs tills de levereras, ibland upp till ett år.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 2,5 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/944
18 oktober 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 2 500 000 kronor för
anskaffning av slamfordon. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget
kapital.

•

Ökade driftkostnader på totalt 300 000 kr finansieras genom avfallstaxan.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos Regionstyrelsen med totalt 2 500 000 kr
för anskaffning av ett slamfordon till avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens
slambilar är idag mycket ålderstigna och stora kostnader läggs årligen på reparationer
av fordonen. Gata parkavdelningen är ansvarig för avfallsverksamhetens slambilar.
Fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av nya fordon har skett i
begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska fortsätta driva
verksamheten i egen regi.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens 10årsplan. Årlig anskaffning av nya fordon tas upp år 2019, 2020, 2022 och 2025 och
kommer att vara inom ramen för maskinanskaffningsplanen.
Bedömning

I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta
investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre
inventarier, maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 tkr per år. Om
medel av investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta
med dessa i kompletteringsbudget.
Den 10-årsplan för återanskaffning som arbetats fram ingår i kommande års potter
för maskinanskaffning. Under 2019 är dock behovet att anskaffa två slamfordon för
att inte riskera att stå utan. Anskaffningsprocessen är utdragen då det tar lång tid från
att fordonen beställs tills de levereras, ibland upp till ett år.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 2,5 mnkr.
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Beslutsunderlag

TN 2018-08-29, §202
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Eva Söderdahl, Regionstyrelseförvaltningen
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 202

TN § 202

Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon

TN 2018/345
TN AU § 146

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos Regionstyrelsenmed totalt 2 500 000 kr
för anskaffning av ett slamfordon till avfallsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar att de ökade driftkostnaderna med totalt 300 000 kr
finansieras genom avfallstaxan.

I TN Au 2018-04-11 §102 återremitterades ärendet till Gata- parkavdelningen för att
undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och spolbilar. Avdelningen har nu
undersökt detta både vid Västra Götalands region samt vid tillverkarna av slam- och
spolbilar (Volvo och Scania). Det finns det två typer av gas som drivmedel, CNG
(komprimerad naturgas) och LNG (flytande naturgas). Det visar sig att gasdriften vid
Västra Götalands fordon är drivna med LNG och inte CNG som Region Gotland
har, vilket innebär att Region Gotland inte har den möjligheten i dagsläget. De CNGmotorer som finns idag är tyvärr i underkant i styrka för att fungera tillfredställande i
slamverksamheten. Det finns större och starkare motorer på gång, men de är inte
produktionsfärdiga än.
Däremot kan Region Gotland premiera miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in slambilar som drivs
med CNG.
Avfallsverksamhetens slambilar är idag mycket ålderstigna och stora kostnader läggs
årligen på reparationer av fordonen. Gata parkavdelningen är ansvarig för
avfallsverksamhetens slambilar.
Fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av nya fordon har skett i
begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska fortsätta driva
verksamheten i egen regi. Bokfört värde på befintlig fordonspark vilket utgörs av
slambilar uppgår till 2 445 tkr. Följande slambilar ingår i verksamheten:
Registreringsnr

Bokfört värde 2018

Anskaffningsår

AGD 607

1 693 tkr

2015

XXZ 685

0 tkr

2006

RCR 815

0 tkr

2000
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 202

BBX 094

0 tkr

2006

KJK 735

752 tkr

2015

Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens 10årsplan. Årlig anskaffning av nya fordon tas upp år 2019, 2020, 2022 och 2025 och
kommer att vara inom ramen för maskinanskaffningsplanen.
Den årliga kostnaden för att reparera fordonen uppgår till 1 060 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 2 500 000 kr för
anskaffning av ett slamfordon.
Teknikförvaltningen bedömer att ökade driftkostnader bestående av avskrivningar
(10 års avskrivningstid) och internränta (2%) med totalt 300 000 kr finansieras genom
avfallstaxan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn. *KOLLA TEXT MED MATS,
ETT FORDON 2,5 MIL?
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos Regionstyrelsen med totalt 5 000 000 kr
för anskaffning av två slamfordon till avfallsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar att de ökade driftkostnaderna med totalt 600 000 kr
finansieras genom avfallstaxan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-30
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 14

Tilläggsanslag för anskaffning av
spolfordon
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30 § 9
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
• Tekniska nämnden 2018-08-29, § 201

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 9

Tilläggsanslag för anskaffning av spolbil

RS 2018/943
AU § 10

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 4 000 000 kr för
anskaffning av spolbil. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 480 000 kr finansieras genom avfallstaxan.
•

Avfallsverksamhetens saknar idag en spolbil till verksamheten. Anskaffningen av nya
fordon har skett i begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska
fortsätta driva verksamheten i egen regi. Tekniska nämnden kommer att fortsätta
driva slamuppdraget inom Region Gotlands i egen regi. Det innebär att fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska kunna
bedrivas på ett effektivt sätt.
I tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-11, § 103 återremitterades ärendet till
gata- parkavdelningen för att undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och
spolbilar. Det finns två typer av gas som drivmedel, CNG (komprimerad naturgas
som finns på Gotland) och LNG (flytande naturgas). Det visar sig att de CNGmotorer som finns idag tyvärr är i underkant i styrka för att fungera tillfredställande i
slamverksamheten.
Däremot kan Region Gotland premiera ett miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in fordon som drivs
med CNG.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Nyanskaffning av spolbil till avfallsverksamheten tas upp år 2027.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 000 kronor per år. Om medel
av investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med
dessa i kompletteringsbudget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 9 forts
RS 2018/943

I framtida plan finns nyanskaffning av spolbil med. Dock saknas medel närmaste
åren för att kunna finansiera det behov som finns i dagsläget.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 4 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 201
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/943
12 december 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för anskaffning av spolbil
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 4 000 000 kr för
anskaffning av spolbil. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget kapital.

•

Ökade driftkostnader på totalt 480 000 kr finansieras genom avfallstaxan.

Sammanfattning

Avfallsverksamhetens saknar idag en spolbil till verksamheten. Anskaffningen av nya
fordon har skett i begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska
fortsätta driva verksamheten i egen regi. Tekniska nämnden kommer att fortsätta
driva slamuppdraget inom Region Gotlands i egen regi. Det innebär att
fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska kunna
bedrivas på ett effektivt sätt.
I TNAu §103, 2018-04-11, återremitterades ärendet till Gata- parkavdelningen för att
undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och spolbilar. Det finns två typer av
gas som drivmedel, CNG (komprimerad naturgas som finns på Gotland) och LNG
(flytande naturgas). Det visar sig att de CNG-motorer som finns idag tyvärr är i
underkant i styrka för att fungera tillfredställande i slamverksamheten.
Däremot kan Region Gotland premiera ett miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in fordon som drivs
med CNG.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens 10årsplan. Nyanskaffning av spolbil till avfallsverksamheten tas upp år 2027.
Bedömning

I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta
investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre
inventarier, maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 tkr per år. Om
medel av investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta
med dessa i kompletteringsbudget.
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I framtida plan finns nyanskaffning av spolbil med. Dock saknas medel närmaste
åren för att kunna finansiera det behov som finns i dagsläget.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 4 mnkr.
Beslutsunderlag

TN § 201, 2018-08-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Eva Söderdahl, Regionstyrelseförvaltningen

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 201

TN § 201

Tilläggsanslag för anskaffning av spolbil

TN 2018/346
TN AU § 145

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 4 000 000 kr
för anskaffning av en spolbil till avfallsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar att de ökade driftkostnaderna med totalt 480 000 kr
finansieras genom avfallstaxan.

I TN Au 2018-04-11 §103 återremitterades ärendet till Gata- parkavdelningen för att
undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och spolbilar. Avdelningen har nu
undersök detta både vid Västra Götalands region samt vid tillverkarna av slam- och
spolbilar (Volvo och Scania). Det finns det två typer av gas som drivmedel, CNG
(komprimerad naturgas) och LNG (flytande naturgas). Det visar sig att gasdriften vid
Västra Götalands fordon är drivna med LNG och inte CNG som Region Gotland
har, vilket innebär att Region Gotland inte har den möjligheten i dagsläget. De CNGmotorer som finns idag är tyvärr i underkant i styrka för att fungera tillfredställande i
slamverksamheten. Det finns större och starkare motorer på gång, men de är inte
produktionsfärdiga än.
Däremot kan Region Gotland premiera ett miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in fordon som drivs
med CNG.
Avfallsverksamheten saknar idag en spolbil till verksamheten.
Teknikförvaltningen kommer att fortsätta driva slamuppdraget inom Region
Gotlands egen regi. Det innebär att fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas
upp för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av
nya fordon har skett i begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen
ska fortsätta driva verksamheten i egen regi. Syftet med att anskaffa en ny spolbil är
att kunna lösa det utökade uppdraget mot bl.a. Försvarsmakten och det s.k.
”Vantouppdraget” (baja-maja). Avdelningen ser ingen avmattning, utan snarare ett
utökat uppdrag kopplat mot Försvarsmakten de kommande åren. Ett avtal för
uppdragen saknas i dagsläget vilket behöver åtgärdas.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens 10årsplan. Nyanskaffning av spolbil till avfallsverksamheten tas upp år 2027.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 201

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 4 000 000 kr för
anskaffning av en spolbil.
Teknikförvaltningen bedömer att ökade driftkostnader bestående av avskrivningar
(10 års avskrivningstid) och internränta (2%) med totalt 480 000 kr finansieras genom
avfallstaxan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 4 000 000 kr
för anskaffning av en spolbil till avfallsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar att de ökade driftkostnaderna med totalt 480 000 kr
finansieras genom avfallstaxan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-24
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 15

Detaljplan för Rute Stora Valle 1:16.
Antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 376
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
• BN 2014-10-01, § 234
• Detaljplan Rute Stora Valle 1:16, planhandlingar med
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
• Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under
utställningstiden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 376

Detaljplan för Rute Stora Valle 1:16.
Antagande

RS 2018/1151
AU § 392

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att detaljplanen för Rute Stora Valle 1:16 antas.

Ansökan om upprättade av detaljplan inkom ursprungligen 2009 och avsåg då
utbyggnad av planområdet med 24 bostadshus. Ett förslag till detaljplan har ställts ut
under 2012 och som en följd av inkomna synpunkter har ett antal förändringar i
planförslaget skett:
-

Utställningsförslagets 24 tomter har minskats till åtta på grund av svårigheter
med att få vattentillgång till föreslagen avsaltningsanläggning för dricksvatten.
- Planbeskrivningen har anpassats till åtta bostadsenheter
- Ett PM på avloppslösning för planerad bebyggelse har tagits fram
- En administrativ planbestämmelse för att säkra tredje man har införts:
”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och lokalgata är
utbyggt”.
Byggnadsnämnden har därefter 2014-10-01, § 234 godkänt förslaget till detaljplan för
vidare hantering i regionstyrelse och regionfullmäktige.
Allt sedan byggnadsnämndens godkännande av detaljplanen har en dialog pågått med
exploatörerna, tillika fastighetsägarna. Ur fastighetsägarnas synvinkel har det funnits
en vilja att undvika det krav på säkerhet i form av bankgaranti som stipulerades i
dåvarande regelverk (Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter). Detta regelverk gällde fram till nyligen och via praxis tolkades regelverket
så att en exploatör skulle ställa säkerhet i form av bankgaranti på ett belopp som
kunde säkerställa utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar och därmed ge trygghet
för kommande tomtköpare inom området. Med det nyligen antagna regelverket i
ärendet RS § 196, 2018-08-30 – ”Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland”, har den aktuella bestämmelsen ändrats. Nu lyder tillämplig bestämmelse
enligt följande: ”I det fall detaljplanen inte reglerar att infrastruktur samt vatten och
avlopp ska vara färdigställt och i övrigt att åtgärderna enligt exploateringsavtal är
utförda innan bygglov lämnas, ska exploatören ställa säkerhet i form av bankgaranti
för fullgörandet av de skyldigheter som exploateringsavtalet medför/redovisar.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 376 forts
RS 2018/1151
AU § 392

Planbestämmelserna för Stora Valle 1:16 innehåller en administrativ bestämmelse
som anger följande: ”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och
lokalgata är utbyggt”.
Planbestämmelserna för Stora Valle 1:16 innehåller en administrativ bestämmelse
som anger följande: ”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och
lokalgata är utbyggt”.
Detaljplanen medger byggande av åtta bostadsenheter. Tillgången på vatten bedöms
som god och påverkan från avloppsanläggningen bedöms inte som betydande.
Genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan avseende
rekreation, friluftsliv, strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. Region
Gotland är inte fastighetsägare och kommer heller inte att vara huvudman för allmän
plats inom detaljplanen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att med det nya regelverket på plats
gällande säkerhet vid exploatering och med aktuell planbestämmelse rörande krav på
utbyggnad av VA och lokalgata innan bygglov och fastighetsbildning, så uppfyller
detaljplanen region Gotlands krav i gällande riktlinjer och kan således antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Byggnadsnämnden 2014-10-01, § 234
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/1151
13 november 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan för Rute Stora Valle 1:16 – Antagande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta detaljplanen för Rute Stora Valle
1:16.
Sammanfattning

Ansökan om upprättade av detaljplan inkom ursprungligen 2009 och avsåg då
utbyggnad av planområdet med 24 bostadshus. Ett förslag till detaljplan har ställts ut
under 2012 och som en följd av inkomna synpunkter har ett antal förändringar i
planförslaget skett:
1. Utställningsförslagets 24 tomter har minskats till åtta på grund av svårigheter
med att få vattentillgång till föreslagen avsaltningsanläggning för dricksvatten.
2. Planbeskrivningen har anpassats till åtta bostadsenheter
3. Ett PM på avloppslösning för planerad bebyggelse har tagits fram
4. En administrativ planbestämmelse för att säkra tredje man har införts:
”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och lokalgata är
utbyggt”.
Byggnadsnämnden har därefter 2014-10-01 (BN§234) godkänt förslaget till detaljplan
för vidare hantering i regionstyrelse och regionfullmäktige.
Allt sedan byggnadsnämndens godkännande av detaljplanen har en dialog pågått med
exploatörerna, tillika fastighetsägarna. Ur fastighetsägarnas synvinkel har det funnits
en vilja att undvika det krav på säkerhet i form av bankgaranti som stipulerades i
dåvarande regelverk (Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter). Detta regelverk gällde fram till nyligen och via praxis tolkades regelverket
så att en exploatör skulle ställa säkerhet i form av bankgaranti på ett belopp som
kunde säkerställa utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar och därmed ge trygghet
för kommande tomtköpare inom området. Med det nyligen antagna regelverket i
ärendet RS§196 2018-08-30 – ”Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland”,
har den aktuella bestämmelsen ändrats. Nu lyder tillämplig bestämmelse enligt
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Ärende RS 2018/1151

följande: ”I det fall detaljplanen inte reglerar att infrastruktur samt vatten och avlopp
ska vara färdigställt och i övrigt att åtgärderna enligt exploateringsavtal är utförda
innan bygglov lämnas, ska exploatören ställa säkerhet i form av bankgaranti för
fullgörandet av de skyldigheter som exploateringsavtalet medför/redovisar.”
Planbestämmelserna för Stora Valle 1:16 innehåller en administrativ bestämmelse
som anger följande: ”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och
lokalgata är utbyggt”.
Bedömning

Detaljplanen medger byggande av åtta bostadsenheter. Tillgången på vatten bedöms
som god och påverkan från avloppsanläggningen bedöms inte som betydande.
Genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan avseende
rekreation, friluftsliv, strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. Region
Gotland är inte fastighetsägare och kommer heller inte att vara huvudman för allmän
plats inom detaljplanen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att med det nya regelverket på plats
gällande säkerhet vid exploatering och med aktuell planbestämmelse rörande krav på
utbyggnad av VA och lokalgata innan bygglov och fastighetsbildning, så uppfyller
detaljplanen region Gotlands krav i gällande riktlinjer och kan således antas.
Beslutsunderlag

BN §234 2014-10-01 Beslut inkl planhandlingar
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF Regional utveckling
SBF Planenheten

Page 302 of 354
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Ärendenr PLAN.2009.92040

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Rahnberg

Datum 3 september 2014

Byggnadsnämnden

DEL AV RUTE STORA VALLE 1:16

Godkännande
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande

Bakgrund

Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2009-12-08. Avsikten var att
bebygga området med 24 bostadshus och det byggde då på möjligheten att
kunna avsalta havsvatten. Den metoden är nu helt skrinlagd då förutsättningarna för detta har bedömts svåra att föreverkliga i Vallevikens grunda vatten. Nu
har detaljplaneförslaget anpassats till 8 bostadsenheter , vilket är i linje med
regionens riktlinjer för redovisade vattenvolymer.
Utställning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2012-06-20 § 118, med beslut om
utställning.
Planförslaget, daterat 2012-05-30 , har varit utsänt för utställning under tiden fr
o m den 16 juli 2012 t o m den 24 augusti 2014. De yttranden som inkommit
finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett utställningsutlåtande.
Följande ändringar av förslaget har skett:
 Utställningsförslaget redovisade 24 nya bostadstomter. På grund av svårigheten att i Valleviken anlägga ett vattenverk som bygger på avsaltning
anpassas nu planförslaget som ska antas till redovisad vattentillgång.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2009.92040

Region Gotland





Planförslaget består nu av en tredjedel av det ursprungliga planförslaget
och redovisar åtta bostadsenheter, d v s 16 bostadsenheter är borttagna.
Planbeskrivningen har anpassats till att det nu rör sig om åtta bostadsenheter
Ett PM på avloppslösning är framtaget för planerad bebyggelse.
En administrativ planbestämmelse införs för att säkra tredje man ” Bygglov eller bildande av bostadsfastigheter får ej ske förrän VA och lokalgata
är utbyggt”

Bedömning

En tredjedel av utställningsförslaget föreslås godkännas av byggnadsnämnen
och översändas till regionfullmäktige för antagande. I och med att dessa bostadsenheters vattenförsörjning klarar kommunens riktlinjer för redovisade
vattenvolymer och att vattenförsörjningen inte ska lösas med avsaltning gör att
de tekniska svårigheterna med detaljplanen nu är lösta. Den minskade exploateringsvolymen är förhoppningsvis även en positiv parameter för de som är
rädda att en exploatering förstör naturupplevelser, även om det kanske inte är
ett relevant argument men som är ett faktum nu när endast åtta bostadsenheter
kan möjliggöras.
Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Christian Hegardt
avdelningschef
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Illustrationskarta

Dnr 2009.92040

Detaljplan för

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Rute Stora Valle 1:16
Region Gotland

Hanteras enligt PBL (1987)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-30,
rev 2014-09-17

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Detaljplanen består av följande planhandlingar:
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning med illustrationsplan
- Genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Till planförslaget har en fastighetsförteckning upprättats.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en möjlighet att bygga 8 nya enfamiljshus. Intentionen i detta planarbete var att tillskapa 24 nya bostadstomter
men på grund av svårigheter att kunna lösa vattenfrågan med avsaltning
gör att antalet nya bostadsenheter anpassas till redovisad vattentillgång
vilket innebär att endast 8 nya bostadsenheter tillskapas dvs att endast en
tredjedel av i utställningsförslaget redovisade enheter föreslås bli antagna
av regionen.
Befintlig väg med servitut bevaras till fastigheter 1:63 och 1:64.
Ny bebyggelse kommer att anslutas till ett minireningsverk enligt Naturvårdsverkets rekommendationer och kommunens tidigare beslut. Även de
befintliga fastigheterna 1:63 och 1:64 ska kunna ha möjlighet att anslutas till
reningsverket.

Bedömning av miljöpåverkan

Utvecklingen bedöms inte påtagligt skada något riksintresse enligt 3 och 4
kap miljöbalken (MB). Inga indikationer finns på att gällande miljökvalitetsnormer, enligt 5 kap MB, för luft överskrids, då miljön inte är sådan där problem normalt uppstår.
Planförslaget bedöms, genom anpassningarna till miljön i utformningen, inte
medföra en betydande påverkan med avseende på rekreation och friluftsliv,
strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen och bifogas förslaget.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget sydost i anslutning till bebyggelse i Valleviken.

Areal

Planområdet omfattar ca 12 ha.

Markägoförhållanden

Fastigheten Rute Stora Valle 1:16 är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Planområdet ligger utanför områden som i Översiktsplan 2010-2025
(ByggGotland) är markerat med "Start/slut för kustområde med kommande
fördjupad planering".
Planområdet ligger inom "Värdeområde för turism".

Detaljplaner

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
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Riksintressen, förordnanden m m

Riksintresse 4 kap 2 § MB
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas.
Planområdet berör inte särskilt känsliga natur- och kulturmiljöer och anses
därför inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Det finns två lämningar som ännu inte införts i FMIS. Dessa är belägna
inom grönområden i planen och påverkas inte av exploateringen. Miljöpåverkan bedöms därmed inte som betydande.
Inom planområdet finns även två våtmarker. Ingen av dessa finns med i
våtmarksinventeringen (VMI). Våtmarkerna förblir orörda och bebyggs inte.
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på dessa. Se
vidare MKB.
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB och strandskydd
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
Gotlandskusten, beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap 6 §,
MB. Strandområdet är en viktig del av riksintresset som måste säkerställas
för att förhindra påtaglig skada.
Planområdet omfattas inte av strandskyddet men är beläget inom område
som omfattas av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten, beslut av
Länsstyrelsen 1993-08-26, enligt 7 kap 4 § MB.
Då större delen av planområdet idag består av skog är tillgängligheten begränsad för allmänheten. De planerade vägarna ökar tillgängligheten för
allmänheten att till fots eller på cykel ta sig ned till strandområdet. Se vidare
MKB.
Gotlands kust enligt 4 kap 4 § MB
Planområdet omfattas av 4 kap 4 §, MB, vilket innebär att fritidshus endast
får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Placeringen av de föreslagna bostäderna i befintlig naturmark med föreskrifter om att husen ska vara i ett plan med mörk färgsättning och bevarad
skyddande vegetation mot strandområdet, gör att bebyggelsen inte anses
medföra en betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen blir en fortsättning på
bebyggelsen i nordväst. Se vidare MKB.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden gav 2011-06-22 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan för Store Rute Valle 1:16.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Övergripande idé

Målsättningen med planen är att skapa möjlighet för ett attraktivt boende.
Antal hus är planerade till 8 stycken enfamiljshus.

Natur
Landskap, topografi,
mark och vegetation

Inom området finns inga kända naturvärden. Landskapet är till största bevuxet med skog och i norr finns två mindre s k vätor.
Utgångspunkten är att förädla de kvaliteter som finns i området med närhet
till havet och naturen. Våtmarkerna bevaras liksom större delen av skogen.

Marknivåer

Den planerade bebyggelsen ligger över +2 meter ovan havet.

Radon

Enligt Översiktsplan 2010-2025 (ByggGotland) ligger hela planområdet
inom klassning: LÅG (Riskklassning radon år 2008).

Bebyggelseområden
Bostäder

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.
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Den planerade bebyggelsen ska vara i ett (1) plan med en begränsad yta
för egen tomt, likt ett atriumhus med naturen nära utanför. Tomterna ska
vara minst 1200 kvm. Färgsättningen ska vara mörk (svart till grått till brunt)
för att smälta in i den glesa befintliga tallskogen.
Bebyggelsen är samlad för att begränsa intrånget och minimera antalet
vägar. De planerade husen ligger på behörigt avstånd från de befintliga
husen för att inte störa.

Tillgänglighet

Då större delen av planområdet idag består av skog är tillgängligheten begränsad för allmänheten. De planerade vägarna ökar tillgängligheten för
allmänheten att till fots eller på cykel ta sig ned till strandområdet.

Kulurmiljö, fornminnen

Enligt Översiktsplan 2010-2025 (ByggGotland) finns inom planområdet inga
kända fornlämningar. Det finns två lämningar som ännu inte införts i FMIS
(Riksantikvarieämbetets fornminnesregister). Dessa är belägna inom grönområden i planen och påverkas inte av exploateringen.

Brandskydd

Generellt för byggnader gäller Boverkets byggregler (BBR). Att byggnader
uppfyller Boverkets regler bevakas vid bygglovgivning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten är sådan att utrustningen för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 m från uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Vattenområde ingår inte i planen.

Vattenområden

Gator och trafik
Trafik, vägar, parkering

En väg (servitut) leder till de befintliga fastigheterna 1:63 och 1:64 utanför
planområdet vid stranden i söder.
Befintlig väg med servitut bevaras. Bostadsparkering till den planerade bebyggelsen löses inom tomtmark enligt kommunens parkeringsriktlinjer.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Enligt Översiktsplan 2010-2025 (ByggGotland) ligger planområdet inom
område där planer och bygglov för nylokalisering av bostäder ska styra mot
gemensamma lösningar för vatten och avlopp.I utställningsförslaget redovisades 24 nya bostadsenheter. Antal möjliga hus har anpassats till 8 bostadsenheter vilket är i linje med kommunens riktlinjer för redovisade vattenvolymer. Att möjliggöra 24 bostadsenheter byggde på möjligheten att
kunna avsalta havsvatten.Tanken att kunna avsalta vatten är nu helt skrinlagda pga förutsättningarna bedömdes svåra att förverkliga i Vallevikens
grunda vatten.
VA-frågan, d v s både vattentillgång och avloppslösning (minireningsverk)
ska lösas gemensamt och regleras genom att tillskapa en gemensamhetsanläggning.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom hela planområdet.

El

Elkablar läggs i gata tillsammans med övriga ledningar. Transformatorstation placeras längs lokalgator.

Avfall

Sophämtning sker genom kommunens försorg. Gemensamma byggnader
för hushållssopor, ett för vardera husgrupp, placeras intill lokalgatorna för
att undvika trafik med sopbil inne i området.
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Miljökonsekvenser

Icke teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning:
Den planerade bebyggelsen kommer att medföra en viss påverkan på vattenkvaliteten i viken. Det föreslagna minireningsverket har en mycket hög
reningsgrad. Totalt sett bedöms påverkan inte som betydande.
Vattentillgången på grundvatten bedöms som mycket god.
Planförslaget bedöms, genom anpassningarna till miljön i utformningen, inte
medföra en betydande påverkan med avseende på rekreation och friluftsliv,
strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid går ut 5 år efter det datum planen vunnit laga
kraft.

Huvudman

Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser.

Medverkande tjänstemän

Planförslaget har upprättats av Tema planavdelning i samråd med Anders
Rahnberg, Region Gotland.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-30, rev 2014-09-17

Anders Rahnberg
planchef
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med PBL (1987), normalt planförfarande.
Planen förväntas kunna antas hösten 2014..

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan utarbetas av, Samhällbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland.
Illustrationsplan är framtagen av extern konsult anlitad av exploatören till
Stora Valle 1:16.
För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal upprättats
och godkänts.
För allmän platsmark inom planområdet gäller enskilt huvudmannaskap
och en samfällighetsförening ska förvalta lokalgator, naturområden,
badstrand/brygga, tekniska anläggningar m m.
Berörd mark är i privat ägo. Ansvaret för planens genomförande åvilar
fastighetsägare inom planområdet.
Exploatören ansvarar för infrastrukturens utbyggnad.

Exploateringssamverkan

Ingår ej i denna plan.

Avtal:
Exploateringsavtal
markanvändningsavtal

Ett exploateringsavtal, som bla reglerar infrastrukturens utbyggnad ska
upprättas mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska vara undertecknat och godkänt innan detaljplanen kan antas.
Avtal som reglerar kostnader för upprättande av grundkarta och fastighetsförteckning har upprättats och godkänts.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildningsfrågor avseende fastigheten Rute Stora Valle 1:16
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning skall initieras av exploatören.
mm

Då planen vunnit laga kraft kan avstyckning ske. När gator, vatten- och
avloppsanläggningar är utbyggda kan gemensamhetsanläggningar enligt
anläggningslagen bildas. För förvaltningen av gemensamhetsanläggningar ska en samfällighetsförening bildas. Samtliga fastigheter
inom planområdet ska delta i gemensamhetsanläggningarna.
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Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för minireningsverk,
dricksvattenanläggning, sophus, lokalgator/parkering samt naturområde.
Befintligt servitut behålls för angöring till fastigheterna Rute stora Valle
1:63 och 1:64.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Kostnader för detaljplanens genomförande åvilar i huvudsak exploatören. Fastighetsbildningen skall bekostas av exploatören. Fastighetsbildning som berör de enskilt ägda fastigheterna inom planområdet ska dock
bekostas av respektive fastighetsägare. Exploatören skall bekosta förrättningar för bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

Genomförande

Ansvaret för planens genomförande åvilar exploatören. Infrastrukturen
ska vara utbyggd innan bygglov kan ges.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Någon teknisk utredning är inte gjord.

Medverkande tjänstemän Genomförandebeskrivningen har utarbetats i samarbete med Lantmäteriet och regionens planhandläggare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-30, rev 2014-09-17

Anders Rahnberg
planchef
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Ärendenr. 2009.92040
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2012-09-26

Detaljplan för Rute stora Valle 1:16, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•

•
•
•

Utställningsförslaget redovisade 24 nya bostadstomter. På grund av svårigheten att
i Valleviken anlägga ett vattenverk som bygger på avsaltning anpassas planförslaget
som ska antas till redovisad vattentillgång. Planförslaget består nu av en tredjedel
av det ursprungliga planförslaget och redovisar åtta bostadsenheter, d v s 16 bo‐
stadsenheter är borttagna.
Planbeskrivningen har anpassats till att det nu rör sig om åtta bostadsenheter
Ett PM på avloppslösning är framtaget för planerad bebyggelse (Struktur).
En administrativ planbestämmelse införs för att säkra tredje man ” Bygglov eller
bildande av bostadsfastigheter får ej ske förrän VA och lokalgata är utbyggt”

Eftersom det nu endast är en tredjedel av planförslaget som ska antas bedöms de genomförda änd‐
ringarna inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfa‐
rande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter
tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och översänder det till regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2012‐05‐30, rev 2014‐08‐20 har enligt 5 kapitlet 23 § plan‐ och bygglagen
varit utställt för offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 16 juli 2012 t o
m den 24 augusti 2012. Den formella utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastig‐
hetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att
bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsre‐
dogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Re‐
gion Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlis‐
ta.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötan‐
den av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen (ärende‐
pärmen U1 ‐ U4). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt sam‐
rådsyttranden som inkommit mellan samråds‐ och utställningsskedet.

2
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/Inkom‐
mande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
2012‐08‐31 – U4

Länsstyrelsen har sedan samrådet kvarstående synpunkter som berör prövnings‐
grunderna, det är oklart hur dessa avses att beaktas före detaljplanens antagan‐
de.
I samrådet påpekade Länsstyrelsen att det med aktuellt planförslag att finns fle‐
ra aspekter som komplicerar en utbyggnad enligt planen. Området är inte utpe‐
kat för bebyggelse i något översiktligt sammanhang, frågan om förenlighet med
riksintresse enligt 4 kap MB behöver därmed belysas i detaljplaneskedet. Detta
resonemang saknas fortfarande i planhandlingarna.
Länsstyrelsen instämmer inte i att mark som består av skog är otillgänglig för
allmänheten och att nya vägar ökar allmänhetens tillgänglighet. Man måste
också väga in påverkan av de nya hus som nu planeras i området.
Den största bristen med detaljplanen är dock att det ännu inte i utställningsske‐
det framgår hur vatten‐ och avloppsfrågorna kan lösas med de förutsättningar
som finns på platsen. Länsstyrelsen anser att Region Gotland måste visa på för‐
utsättningarna för att lösa dessa frågor innan detaljplanen kan antas. Enligt
samrådsredogörelsen har även miljö‐ och hälsoskyddsnämnden inom Region
Gotland påpekat detta. Det anges i samrådsredogörelsen att erforderliga utred‐
ningar ska ske innan planen antas. Länsstyrelsen anser dock att detta lämpligen
skulle ha varit klargjort redan i utställningsskedet.
Länsstyrelsen lyfte fram i samrådet att möjligheterna att lösa vatten och avlopp
ytterligare måste tydliggöras och olika alternativ belysas för att avgöra om en
planläggning är förenlig med MKN för vatten. Vidare så angav Länsstyrelsen att
planhandlingar och MKB bör utvecklas i enlighet med de synpunkter som lämna‐
des i yttrandet. De synpunkter som Länsstyrelsen framförde när det gäller miljö‐
kvalitetsnormer för vatten och alternativa avloppslösningar har inte beaktats. I
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs vattentillgången som god men någon
referens till detta finns inte i handlingarna.
Länsstyrelsen anser att MKB ska kompletteras med alternativa lösningar på av‐
loppshantering i området sett i ett längre tidsperspektiv innan planen kan antas.
Möjligheten att ansluta till befintligt kommunalt reningsverk bör diskuteras. Val‐
levikens inre delar har redan i dag problem med en försämrad miljökvalitet vilket
påpekats av Länsstyrelsen, miljö‐ och hälsoskyddsnämnden samt flera sakägare.
I MKB:n nämns det att ytterligare belastning kommer att ske men ingen konse‐
kvensbeskrivning av hur en ökad belastning kan komma att påverka vattendirek‐
tivets mål med god ekologisk status i området 2021.
Länsstyrelsen anser därmed att det inte är visat att planen är förenlig med miljö‐
kvalitetsnormerna för vatten eller att planen blir lämplig med hänsyn till männi‐
skors hälsa.
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Samhällsbyggnads‐
förvaltningen






Miljö‐ och hälso‐
skyddsnämnden
2012‐08‐20 – U1

Tillskapandet av bostadsenheter är förenligt med miljöbalkens 4
kapitel. Nu när antalet bostadsenheter reducerats med 16 tomter‐
så ger den antagna detaljplanen på 8 tomter endast förutsättning‐
ar för en klart mindre exploatering.
Ett PM på avloppslösning har tagits fram (Struktur) som gör be‐
dömningen att avloppet från planområdet inte kommer aqtt in‐
verka på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Avsaltningslösning för vattentillgången är borttagen och antal
möjliga bostadsenheter nu är anpassade till redovisad vattentill‐
gång.

Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden anger att:

1. Innan planen fastställs måste det vara säkerställt att vatten‐ och avloppsfrå‐
gan kan lösas i enlighet med de krav som finns i Regionens riktlinjer.

2. Det måste även visas att det är teniskt och ekonomiskt möjligt att utföra fö‐
reslagna lösningar
Samhällsbyggnads‐ I och med att planförslaget anpassats till redovisad vattentillgång och re‐
förvaltningen
dovisad avloppslösning tillgodoses miljö‐ och hälsoskyddsnämndens syn‐

punkter. Vidare har en administrativ planbestämmelse införts för att
skydda tredje man ” Bygglov eller bildande av bostadsfastigheter får ej
ske förrän VA och lokalgata är utbyggd”

Markägare/Boende/Föreningar
Birgitta Flygare
Rute Alvans 1:27
2012‐08‐22 – U2

1. Då vattenförsörjningen i området ansetts osäker vill vi att även två planera‐
de åretrunt‐hushåll på fastigheten Älvans l 27 inkluderas i den kommande
vattenförsörjningsundersökningen. Ett eventuellt tillstånd bör innefatta även
Alvans l :27.
2. Avloppskapacitet för två planerade åretrunt‐hushåll på Alvans 1:27 bör inne‐
fattas i ett eventuellt kommande beslut.

Samhällsbyggnads‐ Eftersom vattenförsörjning genom avsaltning inte längre är aktuellt så
förvaltningen
finns inte möjlighet till anslutning. Dock borde det finnas möjlighet till an‐

slutning till avloppslösning men det måste då ske genom frivilliga avtal.
Jan och Stefan
Ragnarsson – Rute
Alvans 1:48
2012‐08‐24 – U3

Bakgrund
Deltidsboende sedan 1969. Tycker att det är utomordentligt olyckligt att den
sköna strandfastigheten Rute Stora Valle 1:16 har använts som ett objekt i spe‐
kulationsdrivna fastighetstransaktioner med allt högre insatser och tre ägarby‐
ten inom fyra år och hoppas att Gotlands kommun inte kommer att bidra till att
denna serie av transaktioner slutar med att man förstör en orörd strandnära fas‐
tighet med stora naturvärden för de kringboende. Upplever ett antal besväran‐
de omständigheter, brister och problem förknippade med detaljplanen, som be‐
skrivs nedan:
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Konflikt med gällande praxis och lagar
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Den planerade
bebyggelsen kan varken anses vara komplement‐ eller ersättningsbyggnation,
utan är en tydlig nybyggnation. Vi anser att samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse att ”bebyggelsen blir en fortsättning på bebyggelsen i nordväst” är en
överdrift eller förenkling om man så vill.
Den planerade grupphusbebyggelsen med villor på enorma 180 kvm i ett plan,
lokalgator, sophus, transformatorstation samt minireningsverk, har inga som
helst likheter med befintlig fritidshusbebyggelse i nordväst och passar inte in i
områdets karaktär längs Vallevikens östra strand. Därmed får det anses bevisat
att den planerade bebyggelsen inte är en komplettering av befintlig bebyggelse
utan en nybyggnation i konflikt med 4 kap 4 § miljöbalken.
Området är heller inte utpekat för bebyggelse i något översiktligt sammanhang.
Varför ska man då tillåta byggnation av ett grupphusområde av villakaraktär
mitt ute i skogen på landsbygden? De flesta familjer på fastigheter i Rute Alvans
och i Rute Puttersjaus har sedan 1960‐talet investerat stora pengar i sina boen‐
den för att de vill bo i lantlig, orörd och strandnära miljö utan störningar av vare
sig trafik eller förtätade gruppboenden. Det finns ju en orsak till att dessa famil‐
jer har valt att förlägga sitt fritidhus boende på oexploaterad landsbygd utan
detaljplaner, och inte i närheten av något samhälle eller tätort.
Förutsätter att ”spelreglerna” för byggnation och exploatering som historiskt
representerats av en återhållsamhet fortsätter att gälla även i framtiden och
därmed omöjliggör en exploatering av Rute stora Valle 1:26.
Marknad och Affärs‐/Investeringscase
Gör bedömningen att exploatörens affärs‐/investeringscase inte kommer att ge‐
nerera önskad avkastning och förbli olönsam av flera skäl;
 Huvudproblemet är den bristande efterfrågan och överutbud av alternativa
boende på nordöstra Gotland.
 Har redan erfarenheter från misslyckade exploateringar i Vallevikens närom‐
råde som borde agera varningsklocka, t ex Vallevikens hamnområde och
tomterna väster om Vallevikens samhälle.
Anser det orealistiskt att tro att denna detaljplan kommer att fungera ute i den
orörda ”skogen” på landsbygden och vill därför att byggnadsnämnden stoppar
planen nu innan man börjar skövla skogen och oåterkalleligen förstör fastighe‐
tens naturvärden.

Förutom ovanstående tror man också att de höga färjepriserna till/från
fastlandet begränsar efterfrågan på planerade bebyggelsen. Totalkost‐
nadskalkylen för att utnyttja Gotlandshuset blir alltför dyr och icke kon‐
kurrenskraftig jämfört med alternativa boenden av samma standard och
läge på svenska fastlandet eller jämfört utlandsboende.
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Negativa miljökonsekvenser
Är oroliga för vattentillgången om området ska ha sin vattenförsörjning från
närområdet samt att reningsverkets vattenrening inte håller angiven kvalitet.
Är även oroliga för den miljöbelastning på Valleviken (som redan är övergödd)
som kommer att uppstå om den 24 villornas ägare bereds möjlighet att skaffa
motorbåtar/vattenskotrar till den planerade bryggan i sydost.
Antalet trafikrörelser på den smala grusade landsvägen kommer att öka signifi‐
kant p g a etableringen. Landsvägen är oftast i dåligt skick i dagsläget trots da‐
gens lilla trafikbelastning och skulle bli i ännu sämre skick vid en stor trafikök‐
ning. Att asfaltera landsvägen skulle dock inte uppskattas av de befintliga boen‐
de eftersom en asfalterad väg inte skulle passa in i det orörda lantliga områdets
karaktär och inte hör hemma i ett Gotländskt kulturlandskap.
Under exploateringen och byggtiden kommer de boende även att drabbas av
miljörelaterade olägenheter i form av trafik‐ och byggbuller en längre tid, vilket
är särskilt olyckligt eftersom de flesta befintliga hus är av fritidshuskaraktär där
de boende eftersträvar en lugn och avkopplande miljö utan bullerstörningar un‐
der några korta tidsperioder under året.
Sammanfattningsvis anser man att de synpunkter och fakta som presenterats i
yttrandet, tydligt visar att detaljplanen ska stanna vid en skrivbordsprodukt och
inte vinna laga kraft för genomförande. Då kan byggnadsnämnden förhindra en
feltänkt exploatering av en orörd strandfastighet ed höga naturvärden för befint‐
liga boende i närområdet längs Vallevikens östra strand.
Samhällsbyggnads‐ En etablering av bostäder är förenligt med miljöbalkens 4 kapitel. Vidare är
förvaltningen
denna etablering en fortsättning på bebyggelsen i nordväst. Samhällsbyggnads‐
förvaltningen anser att denna plan möjliggör ett byggande. Även om det är
andra faktorer som orsakar att planen nu möjliggör 8 bostadsenheter i förhål‐
lande till 24 så är detta en kraftig reducering.

Rute Alvans 1:48 bedöms ej vara berörd sakägare, enligt gängse avgränsningskriterier

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby den 17 september 2014

Anders Rahnberg
planchef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 16

Förslag till taxa enligt plan- och
bygglagen, PBL
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 7
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
• Byggnadsnämnden 2018-10-17, § 216
• Förslag till reviderad taxa enligt plan- och bygglagen

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 7

Taxa. Plan och Bygglagen, PBL

RS 2018/1108
AU § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Taxan ändras i enlighet med byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens
förtydligande.
• Ny taxa träder i kraft 2019-04-01.
•

Ny taxemodell för plan- och bygglagens område började gälla 2017-01-01. I samband
med framtagandet av ny modell fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
göra en utvärdering.
Nedanstående ändringar/revideringar menar byggnadsnämnden behöver genomföras.
-

Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.

-

Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad med
0,5 timme.

-

Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad med 1
timme.

-

Tillägg under Tabell H, avser H15. Hantering av fler anmälningsärenden i en och
samma ansökan.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller byggnadsnämndens förslag. Dock behöver
texten i H15 förtydligas så att det klart framgår vad kostnaden blir. Ny text blir
”Debiteras med 50 % av avgiften per ärende”
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2018-10-17, § 216
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1108
12 december 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa inom Plan och Bygglagen, PBL
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Taxan ändras enligt med byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens
förtydligande.
Ny taxa träder i kraft 2019-04-01.
Sammanfattning

Ny taxemodell för plan- och bygglagens område började gälla 2017-01-01. I samband
med framtagandet av ny modell fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
göra en utvärdering.
Nedanstående ändringar/revideringar menar byggnadsnämnden behöver
genomföras.
Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.
Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad med 0,5
timme.
Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad med 1
timme.
Tillägg under Tabell H, avser H15. Hantering av fler anmälningsärenden i en och
samma ansökan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller byggnadsnämndens förslag. Dock behöver
texten i H15 förtydligas så att det klart framgår vad kostnaden blir. Ny text blir
”Debiteras med 50% av avgiften per ärende”
Beslutsunderlag

BN §216, 2018-10-17
PBL-taxa 2018, reviderad
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands beslut
att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och explosiva
varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
10. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om skälig
avgift grundad på tidsersättning. Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller
sänkning av avgift, får nämnden besluta det i det enskilda fallet.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 945 kronor.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska nämnden
för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”
(PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Regionen får
här åberopa 6 § räntelagen till stöd för att ränta skall utgå på betalningsförpliktelsen.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.
Denna taxa gäller från 2018-01-01.

3 (11)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga större än 50 kvm
Utanför planlagt område
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga 50 kvm eller mindre
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 30 kvm

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre
Ändrad användning, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till
bostadshus
Ändrad användning, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

Planenligt

Liten avvikelse

Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

22 208 kr
26 460 kr
26 460 kr
20 318 kr
16 538 kr
18 900 kr
16 538 kr

7 088 kr
9 450 kr
7 088 kr

19 845 kr
22 208 kr
19 845 kr
8 505 kr
10 868 kr
8 505 kr
20 790 kr
25 988 kr
25 988 kr

Planenligt

8 033 kr
10 395 kr
8 505 kr
7 560 kr

Planenligt

5 198 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Liten avvikelse
Liten avvikelse

8 978 kr
6 615 kr

50 % av full
avgift
50 % av full
avgift

Timdebitering
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B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21
B 22
B 23
B 24
B 25

B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal
Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm
Nybyggnad större än 5000 kvm

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 50 kvm

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mindre än 50 kvm

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager

Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det
finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt

18 900 kr
23 153 kr
23 153 kr
9 923 kr
14 175 kr
14 175 kr
24 098 kr
29 295 kr
29 295 kr
38 745 kr
43 943 kr
43 943 kr
53 865 kr
59 063 kr
59 063 kr
18 428 kr
21 735 kr
21 735 kr
8 033 kr
10 395 kr
10 395 kr
8 505 kr

Planenligt

6 143 kr

Liten avvikelse
Liten avvikelse

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

10 868 kr

7 560 kr

20 318 kr
24 570 kr
24 570 kr
8 033 kr
10 395 kr
10 395 kr
75 % av full
avgift
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C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm
Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

21 735 kr
25 988 kr
25 988 kr
34 493 kr
39 690 kr
39 690 kr
80 325 kr
85 523 kr
85 523 kr
116 235 kr
121 433 kr
121 433 kr

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1
D2

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

5 670 kr
1 418 kr

E. Bygglov för anläggningar

Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar.
Exempelvis:

E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10

•
•
•
•
•
•

vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område

Timdebiterin
g
6 615 kr
8 505 kr
8 505 kr
6 615 kr
8 505 kr
8 505 kr
7 560 kr
9 923 kr
9 923 kr
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F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F2
F4

Rivningslov

Förlänga tidsbegränsat bygglov

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1
G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

H. Anmälningspliktiga åtgärder
H1
H2
H3

H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14
H 15

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en
bostad

Anmälningsärenden, fler anmälningsärenden utöver det mest komplexa, i en
och samma ansökan per styck.

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked per huvudbyggnad, positivt eller negativt

6 615 kr

8 978 kr
75 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Avgift som
motsvarande
åtgärd

Timdebitering
4 725 kr
9 214 kr
4 016 kr
4 253 kr
3 308 kr
4 489 kr
3 308 kr
4 489 kr
7 560 kr
3 308 kr
4 016 kr
4 489 kr
3 308 kr
3 544 kr

Debiteras
med 50% av
avgiften per
ärende

12 758 kr
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J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1
J2

Villkorsbesked

Ingripandebesked

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

K3

Extra startbesked eller slutbesked

K2
K4
K5

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd
Byte av kontrollansvarig

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

L. Avslag

Timdebitering
Timdebitering
2 835kr

1 890 kr
1 890 kr

Timdebitering
Timdebitering

L1

Avslag

Timdebitering

M1

Avskrivning

Timdebitering

N1

Avvisning

Timdebitering

O1

Återkallat ärende

Timdebitering

M. Avskrivning

N. Avvisning

O. Återkallat ärende
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P. Nybyggnadskarta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

8 741 kr

11 340 kr

8 269 kr
9 686 kr

1 418 kr
Timdebitering
Timdebitering

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms
tillkommer
8 978 kr
6 615 kr

Grov- och finutstakning

2 126 kr

Grov- och finutstakning

709 kr

Grovutstakning

Timdebitering

Timdebitering
Timdebitering
3 308 kr
2 835 kr
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R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

R2

Negativt planbesked

S. Detaljplan

15 000 kr
9 000 kr

5 000 – 10 000 kr

S1

Detaljplan

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 17

Förslag på reducering av anläggningsavgiften i vatten- och avloppstaxan för
mindre hyreslägenheter
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § 378
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
• Tekniska nämnden 2018-09-19, § 220
Bilaga
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 97
Regionstyrelsen 2015-09-17, § 288

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 378

Taxa. Reducera anläggningsavgiften i VAtaxan för mindre hyreslägenheter

RS 2017/1085
AU § 394

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

I Region Gotlands VA-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av
begreppet bostadsfastighet: ” I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet:
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål avses
tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett ur användarsynpunkt”.
Tabell E xempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet
Butiker
Hotell
Sporthallar
Camping
Kontor
Stormarknader
Förvaltning
Restauranger
Utbildning
Hantverk
Sjukvård
Utställningslokaler

Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet.
• SS 21053 ersätts av SS 21054.
• Följande nya stycke sätts in:
” I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd
med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från
och med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
• Ny taxa ska gälla från och med 2019-04-01.
•

Bo Björkman (S) föreslog i motion 2014-06-19 att vatten- och avloppstaxan
(va-taxan) ändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.
Regionfullmäktige behandlade 2017-03-24 regionstyrelsens förslag om en reducerad
anläggningsavgift men återremitterade ärendet för förnyad beredning i frågan kring
förväntade effekter av en förändrad taxa.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 378 forts
RS 2017/1085
AU § 394

Efter komplettering behandlade regionfullmäktige ärendet 2017-06-17, § 97, varvid
motionen bifölls. Eftersom fullmäktiges beslut inte innehöll något om storleken av
reduceringen eller hur detta skulle påverka skrivningarna i regionens va-taxa fick
tekniska nämnden uppdrag att fram förslag till justering av texten i va-taxan.
Tekniska nämnden har genom beslut 2017-11-22 lämnat förslag till hur avgiftsreduceringen kan utformas och de textmässiga förändringar som förslaget medför i
va-taxan. Dessutom har några smärre justeringar/förtydliganden gjort i taxans
befintliga textdelar där de ny bestämmelser placerats.
Regionstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2018-01-17, § 2 att förslaget från
tekniska nämnden inte helt överensstämde med motionärens yrkande och
fullmäktiges beslut. Nämndens förslag innehöll dock både en utvidgning och en
inskränkning av motionärens förslag. Utvidgningen var att alla tariffenheter/lägenheter omfattas, oavsett typ av upplåtelseform för lägenheten, dvs även andra än
hyreslägenheter. Inskränkningen är att det är först från och med den tredje tariffenheten/lägenheten på en fastighet som den reducerade avgiften börjar gälla.
Ärendet återremitterades till tekniska nämnden för ytterligare beredning då förslaget
frångick fullmäktiges beslut gällande motion 2017-06-17, § 97, eftersom ändringen
föreslogs gälla från tredje lägenhet istället för första lägenhet.
Tekniska nämnden har 2019-09-19, § 220 beslutat att föreslå ovanstående ändringar i
VA-taxan enligt pkt 1-4. Tekniska nämnden framför argument till varför ändring ska
gälla från den tredje lägenheten, och inte såsom regionstyrelsens arbetsutskott yrkat
på, från den första lägenheten.
Tekniska nämnden har gjort en konsekvensbedömning av förslagets genomförande
och beräknar bortfallet av intäkter till ca 900 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att tekniska nämnden inte tagit hänsyn till
arbetsutskottets skäl för återremiss när det gäller att konstruera en VA-taxa som ger
rabatt från första lägenheten, men utgår ifrån att de skäl som tekniska nämnden anför
har giltighet och kan godtas. Förvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag till
beslut godkänns förutom när det gäller tid för ikraftträdande för reviderad VA-taxa,
vilken av nödvändighet måste justeras till 2019-04-01.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-09-19, § 220
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/1085
13 november 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Taxeändring till följd av bifallen Motion - Reducera
anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om nedanstående ändringar i
VA-taxan:
1. I Region Gotlands VA-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av
begreppet bostadsfastighet: ” I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt”.
Tabell Exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet
• Butiker
• Camping

• Hotell
• Kontor

• Sporthallar
• Stormarknader

• Förvaltning
• Hantverk

• Restauranger
• Sjukvård

• Utbildning
• Utställningslokaler

2. Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet
3. SS 21053 ersätts av SS 21054.
4. Följande nya stycke sätts in:
” I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd
med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från
och med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
• Beslut skall träda i kraft 2019-04-01.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/1085

Sammanfattning

Bo Björkman (S) föreslog i motion 2014-06-19 att vatten- och avloppstaxan (vataxan) ändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för lägenheter
som är mindre än 50 kvadratmeter.
Regionfullmäktige behandlade 2017-03-24 regionstyrelsens förslag om en reducerad
anläggningsavgift men återremitterade ärendet för förnyad beredning i frågan kring
förväntade effekter av en förändrad taxa.
Efter komplettering behandlade regionfullmäktige ärendet 2017-06-17, § 97, varvid
motionen bifölls. Eftersom fullmäktiges beslut inte innehöll något om storleken av
reduceringen eller hur detta skulle påverka skrivningarna i regionens va-taxa fick
tekniska nämnden uppdrag att fram förslag till justering av texten i va-taxan.
Tekniska nämnden har genom beslut 2017-11-22 lämnat förslag till hur
avgiftsreduceringen kan utformas och de textmässiga förändringar som förslaget
medför i va-taxan. Dessutom har några smärre justeringar/förtydliganden gjort i
taxans befintliga textdelar där de ny bestämmelser placerats.
Regionstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2018-01-17 (§2) att förslaget från
tekniska nämnden inte helt överensstämde med motionärens yrkande och
fullmäktiges beslut. Nämndens förslag innehöll dock både en utvidgning och en
inskränkning av motionärens förslag. Utvidgningen var att alla
tariffenheter/lägenheter omfattas, oavsett typ av upplåtelseform för lägenheten, dvs
även andra än hyreslägenheter. Inskränkningen är att det är först från och med den
tredje tariffenheten/lägenheten på en fastighet som den reducerade avgiften börjar
gälla. Ärendet återremitterades till tekniska nämnden för ytterligare beredning då
förslaget frångick fullmäktiges beslut gällande motion 2017-06-17, § 97, eftersom
ändringen föreslogs gälla från tredje lägenhet istället för första lägenhet.
Tekniska nämnden har 2019-09-19 (TN§220) beslutat att föreslå ovanstående
ändringar i VA-taxan enligt pkt 1-4. Tekniska nämnden framför argument till varför
ändring ska gälla från den tredje lägenheten, och inte såsom regionstyrelsens
arbetsutskott yrkat på, från den första lägenheten.
Tekniska nämnden har gjort en konsekvensbedömning av förslagets genomförande
och beräknar bortfallet av intäkter till ca 900 tkr per år.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att tekniska nämnden inte tagit hänsyn till
arbetsutskottets skäl för återremiss när det gäller att konstruera en VA-taxa som ger
rabatt från första lägenheten, men utgår ifrån att de skäl som tekniska nämnden anför
har giltighet och kan godtas. Förvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag till
beslut godkänns förutom när det gäller tid för ikraftträdande för reviderad VA-taxa,
vilken av nödvändighet måste justeras till 2019-04-01.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/1085

Beslutsunderlag

RS AU § 288 2015-09-01
RF § 97 2017-06-19
RS AU § 2 2018-01-17
TN § 220 2018-09-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF Regional utveckling
TKF Mark och stadsmiljö
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 220

TN § 220

Taxeändring till följd av bifallen Motion Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för
mindre hyreslägenheter

TN 2014/2436
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Baserat på regionfullmäktiges beslut genomföra nedanstående ändringar i VA-taxan:
1. I Region Gotlands Va-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av
begreppet bostadsfastighet: ” I dessa taxeföreskrifter avses med bostadsfastighet:
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål avses
tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett ur användarsynpunkt”.
2. Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet.
3. SS 21053 ersätts av SS 21054.
4. Följande nya stycke sätts in:
” I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd
med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från
och med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
• Beslut skall träda i kraft 2019-01-01.

Vid behandling i RS AU (2018-01-17) beslöts att återremittera ärendet till Tekniska
Nämnden (RS AU §2). Anledningen var att RS AU ansåg att en reduktion av
anläggningsavgiften skall ske från tredje tillkommande bostadsenhet. Skälet till
återremittering innebär således ett avsteg från det beslut som fattades redan vid RS
AU mötet 2015-09-01 (RS AU §288) med följande ordalydelse i beslutstexten
”..lägenheter utöver två på samma fastighet med en yta =< 50 m2…” eller som det
står i det återremitterade förslaget ”..från och med tredje sådant utrymme…”, vars
text utgår från Jan Olssons, dåvarande chefsjurist vid Region Gotland tjänsteskrivelse
(RS 2014/350, Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-18, Jan Olsson). I återremitteringen
(RS AU §2) hänvisas även till avgörande i Mark och Miljödomstolen och Mark och
Miljööverdomstolen vars beslut, tillsammans med de bedömda ekonomiska
konsekvenserna av reducering från tredje bostadsenheten, redovisas nedan.
Föreliggande beslut följer tidigare beslut avseende yta och rekommendation av RS
AU (RS AU § 2) vid återremitteringen av förslaget att reduceringen skall gälla från
tredje tillkommande bostadsenheten. Förslag till beslut är dock ej i linje med idag
gällande rättspraxis.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 220

Bakgrund för tidigare förslag (Tjänsteskrivelse 2017-11-01)
Vid Regionfullmäktiges (RF) möte 2017-06-19 (RF § 97) bifölls Socialdemokraternas
motion om anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter (2014-06-16). Motionen
yrkade på en reduktion av anläggningsavgiften för bostäder med en boyta mindre än
50 m2. I motionen (2014-06-16) gavs ej förslag på storleken av taxereduceringen.
Vid Regionstyrelsens (RS) möte (RS § 78, 2017-03-30) gavs förslag på skrivning av
taxereducering men ärendet återremitterades. Ett förslag till skrivning av
taxereducering (RS 2014/350, Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-18, Jan Olsson) finns
i linje med behandlingen i RS (RS § 78). Vid RS möte 2017-04-27 (RS § 105) beslöts
att bifalla motionen (daterad 2014-06-16).
Förslagets effekter på hyresnivå bedöms svår att beräkna men ses som marginell.
Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre. Drift- och förvaltningskostnaderna bedöms inte påverkas (RS § 105, 2017-04-27). Bortfallet av vakollektivets inkomster kan resultera i en underfinansiering av va verksamheten (RS §
105, 2017-04-27).
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från
Region Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska
effekten nog kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden
kan ha en desto större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga
bostäder. (RS § 105, 2017-04-27).
Bedömning

Juridiskt läge – Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV)
Det finns idag två vägledande domar avseende skäl för reducering av
anläggningsavgiften enligt 31 § LAV.
Mark- och Miljööverdomstolen 2016-12-29 (M 4803-16)
Målet rör sig om en reducering av anläggningsavgiften för 76 stycken
studentlägenheter med pentry, dusch och WC. Bostadsytan för studentlägenheterna
varierar mellan 15 – 28 m2. Begäran om reducering om 50 % bifalls då lägenheterna
är studentboende för en person och inte lägenheter för flerpersonsboende.
Mark och Miljööverdomstolen 2017-12-15 (M 10622-16)
Målet rör sig om en reducering av anläggningsavgiften för 134 lägenheter a’ 32 m2.
Domstolen bifaller en reducering med 25 % med hänvisning till det stora antalet
lägenheter och att anläggningsavgifterna för fastigheten utgörs till 90 % av avgifterna
för lägenheterna.
Utifrån gällande rättspraxis idag så kan reducering ske om det rör sig om
studentboende med bostadsenhet för en person. Reducering för studentboende
enligt praxis är 50 %. För mindre lägenheter =< 32 m2 så krävs ett större antal
(enligt dom 134 stycken) för en reduktion av 25 % enligt praxis.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 220

Förslaget, även efter återremiss (RS AU §2), med en reducering av samtliga
tillkommande bostadsenheter =<50 m2 med 40 % är således inte i enlighet med
gällande rättspraxis enligt LAV.
Ekonomiska konsekvenser
Uppgifter har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) för att bedöma antalet
lägenheter med yta upp till och med 50 m2. Underlaget baseras på statistik för åren
2013 till 2017. Skillnaden mellan antalet lägenheter mellan åren har antagits vara
nybyggnation. För att bedöma det ekonomiska bortfallet för VA-kollektivet har
medeltalet för skillnaden mellan lägenhetsantalet mellan åren använts för att
uppskatta nybyggnationen under ett år. Utifrån detta medelvärde har sedan nedan
uppskattning av ekonomiskt bortfall för VA kollektivet beräknats.
Bedömt antal nybyggda lägenheter med en yta =< 50 m2 under ett år på Gotland:
52 stycken
Anläggningsavgift per bostadsenhet (Vatten, Spill, Dagvatten) = 42 431 SEK
Intäkt utan reducering = 2,2 MSEK
Intäkt med 40 % reducering = 1,3 MSEK
Minskade årliga intäkter = 900 000 SEK
Förutsättningen är att nybyggnationen är inom kommunalt verksamhetsområde eller
anslutningar till gemensamhetsanläggningar, vilket inte behöver vara fallet. Men med
den exploatering som exempelvis sker i Visby och det tryck som finns på att få
kommunalt vatten och avlopp så bör inte 52 stycken vara en underskattning då 50
m2 även kan inbegripa tvårumslägenheter.
Administrativa konsekvenser
En redovisning av ytor och antal bostadsenheter måste lämnas in med servisanmälan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Ordförande redogjorde för turerna kring motionen och förklarade att frågorna nu är
utredda.
Eva Gahnström (C) frågade om hanteringen. Ordförande svarade att beslutet nu tas
för att förvaltningen ska kunna revidera taxan.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till nämnden utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

RS AU § 288 2015-09-01
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

Protokollsutdrag
TN § 220

Tjänsteskrivelse 2017-11-01
RF § 97 2017-06-19
Tjänsteskrivelse 2018-09-11
Skickas till
Regionstyrelsen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97

Motion. Reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre
lägenheter
RS 2017/350

- Motion 2014-06-16
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-17
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 78 återremiss
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-06 komplettering
- Regionstyrelsen 2017-04-27, § 105

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet: Margareta Persson (M), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Mats Hedström (M), Jesper Skalberg Karlsson (M), Roger Wärn (M), Margareta
Benneck (M), Patrik Thored (M), Ingemar Lundqvist (M), Per-Anders Croon (M), Robin
Storm (M), Peter Wenblad (M) och Stefan Wramner (M).

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att återremittera ärendet till
regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring förväntade effekter av en förändrad
taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med sin bedömning kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en sänkning
av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på ett
självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte heller
för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse,
t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare anförs att ”det är
höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik från EU:s statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna för bostadsbyggande
i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015. Ett annat tecken på detta
förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 % under perioden 2005-2015
medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under samma period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den bristande konkurrensen inom
byggsektorn.”
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97 forts.
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och 2015.
En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en lägenhet
av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika faktorer,
varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis stora delar,
men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom bygglovsavgifter och
anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de totala
produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär nuvarande
Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl. moms) för varje
lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift rabatteras
med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle medföra att en
exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen 1% av de totala
produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från Region
Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska effekten nog
kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden kan ha en desto
större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget Vakollektivet inte kan finansiera regionens Va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg kompletterande tjänsteskrivelse utan
beslutsförslag.
Regionstyrelsen föreslog att motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97 forts.
Yrkande
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen avslås.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas yrkande
om avslag och fann att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Anna Hrdlickas yrkande om avslag. 56 röstar ja. 13
röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har vunnit majoritet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 288
Au § 280

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre
hyreslägenheter
RS 2014/350

- Motion 2014-06-16
- Tekniska nämnden 2015-05-27, § 131
- Ledningskontoret 2015-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

VA-taxan justeras på så sätt att ”lägenheter utöver två på samma fastighet med en
yta =< 50,0 kvm skall räknas som 0,6 tariffenheter gällande anslutningsavgifter”.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till ny lydelse av vataxans text i erforderliga delar. När den nya lydelsen av VA-taxan är färdig får
ärendet återkomma för slutlig behandling i fullmäktige.

Bo Björkman (S) föreslår i en motion att VA-taxan förändras så att byggandet av mindre
hyreslägenheter stimuleras och föreslår att VA-taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras med 50 % för de lägenheter som är mindre än
50 kvm.
Tekniska nämnden har ställt sig bakom huvudprincipen i motionärens förslag, d.v.s. att
VA-taxans anläggningsavgifter för mindre lägenheter bör reduceras. Nämnden har dock
bestämt att föreslå fullmäktige att VA-taxan justeras på så sätt att ”lägenheter utöver två på
samma fastighet med en yta =< 50,0 kvm skall räknas som 0,6 tariffenheter gällande anslutningsavgifter”.
Dessutom har nämnden konstaterat att de övergångsbestämmelser som infördes vid
införandet av den nya taxan i samband med införandet av särskild avgift för dagvatten
2011 numera är inaktuella då angiven tidsperiod nu är passerad varför dessa ska tas bort.
Anledningen till nämndens egna taxeförslag är förvaltningens förslag där man delar
uppfattningen att gränsen 50,0 kvm bedöms vara en liten lägenhet. För att följa vattentjänstlagens intensioner om likabehandling anser förvaltningen inte att man skall göra
skillnad mellan hyreslägenheter och andra bostäder varför någon sådan skillnad inte
föreslås. För att skillnaden bakåt i tiden inte skall bli allt för stor förslår förvaltningen att
reduceringen skall vara 40 %. Således föreslås att alla bostäder utöver två på samma
fastighet med en yta =< 50 kvm skall betala för 0,6 tariffenheter/styck.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 288 forts
Au § 280

Förvaltningen har också gjort en kostnadsmässig beräkning av taxeförändringen och
kommit fram till att dessa inte innebär några nämndvärda förändringar totalt.
Att behovet är stort av fler lägenheter och särskilt små lägenheter för unga, studenter
och äldre är väl känt. Att byggbranschen också anser höga kommunala avgifter också är
ett hinder för ett större byggande, särskilt när det gäller hyreslägenheter, är också känt.
Förhoppningsvis kan tekniska nämndens förslag vara ett bidrag till ett ökat byggande av
smålägenheter på Gotland. I ljuset av detta har ledningskontoret inget att invända mot
förslaget i sak.
Däremot bör ärendet återremitteras till nämnden för utarbetande av den textmässiga
justeringen av VA-taxan som blir följden av förslaget då taxan är av kompliceras natur.
När den nya lydelsen av VA-taxan är färdig får ärendet återkomma för slutligt
behandling i fullmäktige.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret – chefsjurist Jan Olsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 18

Förslag till vatten- och avloppstaxa 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 6
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
• Tekniska nämnden 2018-10-24, § 243
• Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa
• Befintlig taxa 2018 med ändringsförslag
• Teknikförvaltningen 18-09-28, information om taxeändringar
• Basförslag enligt P96, rev. 2018-10-24

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 6

Taxa. Vatten- och avloppstaxa 2019

RS 2018/1133
AU § 6

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs.
• Vatten- och avloppstaxan höjs med 6 procent.
• Beslutet träder i kraft 2019-04-01.
•

En genomgång av gällande VA-taxa har genomförts tillsammans med extern konsult.
VA-taxan behöver höjas med 6 procent from 2019. Kapitalkostnaderna beräknas öka
med 13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att
investeringsprojekten VA-ledning Södra linan och uppförandet av bräckvattenverk
kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 000 kr och då har hänsyn tagits till att
avskrivningar görs i år med 30 miljoner kr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 650 000 kr.
Beslut om sänkt internränta 2019 påverkar VA-verksamheten genom att kostnaderna
sjunker med 2 500 000 kr.
Förslag till ny VA-taxa (bilaga A). I bilaga B framgår vilka revideringar som är gjorda.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 243
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1133
12 december 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Vatten- och avloppstaxa 2019, VA-taxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs.
Vatten- och avloppstaxan höjs med 6 procent.
Beslutet träder i kraft 2019-04-01.

Sammanfattning

En genomgång av gällande VA-taxa har genomförts tillsammans med extern konsult.
VA-taxan behöver höjas med 6 procent from 2019. Kapitalkostnaderna beräknas öka
med 13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att
investeringsprojekten VA-ledning Södra linan och uppförandet av bräckvattenverk
kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 tkr och då har hänsyn tagits till att
avskrivningar görs i år med 30 mnkr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1 650
tkr.
Beslut om sänkt internränta 2019 påverkar VA-verksamheten genom att kostnaderna
sjunker med 2 500 tkr.
Förslag till ny VA-taxa (bilaga A). I bilaga B framgår vilka revideringar som är gjorda.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1133

Beslutsunderlag

TN § 243, 2018-10-24
Bilaga A, VA-taxa 2018 – rev 181024
Bilaga B, VA-taxa 2018, befintlig med ändringar, rev 23 okt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 243

TN § 243

VA-taxa 2019

TN 2018/2462
TN AU § 181

Tekniska nämndens beslut

Tekniska Nämnden godkänner förslag till ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den
till regionstyrelsen för beslut. Ändringar från gällande VA-Taxa framgår av Bilaga
B där revideringar framgår.
Tekniska Nämnden beslutar att VA-taxan träder i kraft 2019-01-01.
VA-taxan höjs med 6% from 2019 för brukningsavgifterna.

En genomgång av den gällande VA-taxan har genomförts tillsammans med extern
konsult. Vid genomgången togs även frågor som inkommit avseende gällande VAtaxa vidare. En jämförelse med Svenskt Vattens basförslag har gjorts. Resultatet av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa.
VA-taxan behöver höjas med 6% from 2019. Kapitalkostnaderna beräknas öka med
13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att
investeringsprojekten VA-ledning Södra linan och uppförandet av bräckvattenverk
kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 000 kronor och då har hänsyn tagits till
avskrivningar görs i år med 30 mnkr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1 650
000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under perioden 2014-2018.
Beslut om att internräntan kommer att sänkas till 1,5 % har tagits vilket innebär
sänkta kostnader för VA-verksamheten med 2 500 000 kronor.
Bedömning

Bedömningar och motiveringar framgår av Bilaga C i ärendet.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan för brukningsavgifterna behöver höjas
med 6% from 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Bjergegaard Pettersson och
handläggare Harriet Wiman.
Gunnel Lindby (C) frågade om de företag som berörs av rabatten är med i dialog.
Susanne svarade att förvaltningen kommer att kontakta de företag som berörs.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 243

Tony Johansson (S) frågade om vattenförbrukningen av kryssningskajen. Susanne
svarade att fartygen köper sitt vatten från hamnavdelningen och att ingen rabatt ges.
Varje fartyg får köpa max 50 kubikmeter vatten per besök.
Daniel Heilborn (MP) frågade när avgiften för ny anslutning tas ut. Harriet svarade
att avgiften tas ut när anslutningen är förmedlad.
Gunnel Lindby (C) frågade när taxan senast uppdaterades. Susanne svarade att det
står i bilagan, 2012. Sedan dess har indexuppräkningar gjorts.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Bilaga A Förslag för beslut om ny VA-taxa.
Bilaga B Gällande VA-taxa med införda förändringar
Bilaga C Sammanfattning av ärendet och motivering till beslut och svar på ställda
frågor
Bilaga D Sammanställning av skillnader avseende gällande VA-taxa och Svenskt
Vattens basförslag (Synpunkter konsult, Tekniska Förvaltningens kommentarer och
påverkan på gällade VA-taxa)
PM1 –PM4 Utredningar gjorda av konsult
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Förslag till ny VA-taxa
för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av regionfullmäktige den xxxxx 2018 och gäller från den 1 januari
2019.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region
Gotland. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden
av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgiftsbeloppen anges både inklusive och exklusive moms.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt (se tabell
nedan).
Tabell exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet:
Butiker
Camping
Förvaltning
Hantverk

Hotell
Kontor
Restauranger
Sjukvård

Sporthallar
Stormarknader
Utbildning
Utställningslokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed
jämställd fastighet enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad kvm 1500-tal tomtyta som en
tariffenhet.
Campingstuga (tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett) med VAanslutning räknas som en bostadsfastighet.
På områden avsedda för husvagnscamping avses med en tariffenhet, förutom
ovan, även varje påbörjat tiotal uppställningsplatser för husvagn.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
V, Vattenförsörjning
S, spillvatten
Df, dag- och dräneringsvatten från fastighet
Dg, dagvatten från allmän platsmark

Anläggningsavgift
Ja
Ja
Ja
Ja

Brukningsavgift
Ja
Ja
Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande
av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 §
i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.

§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska
anläggningsavgift betalas
Avgift utgår per fastighet med
a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en bostadsavgift per tariffenhet
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

Utan moms
Med moms
67 891 kr
84 863,50 kr

67 891 kr

84 863,50 kr

33 945 kr

42 431 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I
det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen
godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
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5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska bostadsavgift betalas enligt 5.1 c) för varje
tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser
sådant intermittent nyttjande som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att
på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av det brukningsårets
anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst
15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov
innan det gått 15 år, skall anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som
gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet ska avräknas belopp
som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).

§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med
a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

Utan moms
Med moms
67 891 kr
84 863,50 kr

67 891 kr

84 863,50 kr

22,37 kr

27,96 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I
det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark
som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§7
7.1 För obebyggd fastighet och fastighet, för vilken den allmänna
anläggningen inte brukas ska anläggningsavgifter betalas enligt 5.1 respektive
6.1. För bostadsfastighet ska bostadsavgift i sådant fall erläggas en tariffenhet.
För annan fastighet ska tomtyteavgift erläggas för 1 500 m2 tomtyta.
7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften
i 5.3 andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
reducerade avgifter betalas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
- en ledning
- två ledningar
- tre ledningar

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
85 % ” ”
”
”
” ”
100 % ” ”
”
”
” ”

Avgifter i övrigt
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Avgift per uppsättning FP
Tariffenhet
Grundavgift för Df utan FP
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Grundavgift för Df utan FP

5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

V
30 %
30 %
30 %
30 %
-

S
50 %
50 %
50 %
50 %
-

Df
20 %
100 %
20 %
100 %

Dg
20 %
20 %
-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d) eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.

§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med
En avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms
Med moms
19,00 kr/ m2
23,76 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på
årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska erläggs enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från
den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut
dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess avgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

a) en fast avgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en avgift per år och tariffenhet för bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet.
d) en avgift per år och tariffenhet1) för fastighet som
jämställs med bostadsfastighet enligt §3 samt annan
fastighet enligt följande:
enhet 1-40
enhet 41-80
enhet 81e) en avgift per år och tariffenhet för omhändertagande av
dagvatten från fastighet om
f) en avgift per år och tariffenhet för omhändertagande av
dagvatten från allmän platsmark om

Med moms

1 093 kr
24,65 kr
899 kr

1 366 kr
30,81 kr
1 124 kr

899 kr
674 kr
450 kr

1 124 kr
842 kr
562 kr

312 kr

390 kr

312 kr

390 kr

14.2 Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga ändamål fördelas
avgifterna 14.1 a, b, och c d enligt följande:
Avgift
Fast avgift 14.1 a)
Avgift per m2 14.1 b)
Tariffenhetsavgift 14.1 c)

Vatten
80 %
42 %
80 %

Spill
80 %
58 %
80 %

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska eller inte kan fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 14.1 b) ut efter en antagen årsförbrukning om 150 m3/tariffenhet.
14.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 150 m3 per år för
fastigheter med högst 6 tariffenheter. För fastigheter med 7 eller fler
tariffenheter antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per
tariffenhet.
14.5 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med
ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 14.1 a). Beloppet
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avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som
ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd (kylvatten o dylikt), som enligt huvudmannens
medgivande avleds till dagvattennätet, ska betalas avgift med 50 % av avgiften
enligt 14.1 b).
§ 15
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift. Avgift utgår med
Utan moms
En avgift per m2 allmän platsmark för
bortledande av dagvatten

Regleras genom
avtal

Med moms
Regleras genom
avtal

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet, och är skillnaden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
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§ 17
För obebyggd fastighet utgår endast fast avgift enligt 14.1 a).

§ 18
Undersökning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

75 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)

För borttagande av hinder för möjliggörande av avläsning debiteras avgift
utifrån nedlagd tid enligt huvudmannens timtaxa.
Vid byte av frusen vattenmätare debiteras också vattenmätarens verkliga
kostnad.
För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % av ovan angivna
avgifter.

§ 19
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c), d), och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd
eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

§ 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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TAXA

för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013 xx xxx 2018 och gäller från
den 1 januari 2019.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region
Gotland. Förvaltningen av va-VA-anläggningen handhas under tekniska
nämnden av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde och annan som enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) jämställs med fastighetsägare, betala
avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
vattentjänstlagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgiftsbeloppen anges både inklusive och exklusive moms.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt (se tabell nedan).
Exempel på sådana byggnader är:
Tabell exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet:
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Butiker
Camping
Förvaltning
Hantverk

Hotell
Kontor
Restauranger
Sjukvård

Sporthallar
Stormarknader
Utbildning
Utställningslokaler

Kontor, Förvaltning, Butiker, Utställningslokaler, Hotell, Restauranger,
Hantverk, Utbildning, Sjukvård, Stormarknader, Sporthallar och Camping.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed
jämställd fastighet enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 SS 21054:2009 som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Campingstuga (tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett) med VAanslutning räknas som en bostadsfastighet.
På områden avsedda för husvagnscamping avses med en tariffenhet, förutom
ovan, även varje påbörjat tiotal uppställningsplatser för husvagn.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dräneringsvattenavlopp från

fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
Pplatsmark

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska
anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en bostadsavgift per tariffenhet
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

72 133 kr

84 863,50 kr

67 891 kr

84 863,50 kr

33 945 kr

42 431 kr
29 702 kr
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* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska bostadsavgift betalas enligt 5.1 c) för varje
tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser
sådant intermittent nyttjande som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på
brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av det brukningsårets
anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst
15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov
innan det gått 15 år, skall anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som
gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet ska avräknas belopp
som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
5.8 Bostadsfastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

72 133 kr

84 863,50 kr
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b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

67 891 kr
22,63 kr

84 863,50 kr
27,96 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
6.8 Annan fastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§7
7.1 För obebyggd fastighet och fastighet, för vilken den allmänna anläggningen
inte brukas ska anläggningsavgifter betalas enligt 5.1 respektive 6.1. För
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bostadsfastighet ska bostadsavgift i sådant fall erläggas för en lägenhet
tariffenhet. För annan fastighet ska tomtyteavgift erläggas för 1 500 m2 tomtyta.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd fastighet som avses
i 7.1 bruka den allmänna anläggningen, ska eventuellt resterande avgifter
erläggas enligt §§ 5 och 6.
Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
reducerade avgifter betalas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
- en ledning
70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
- två ledningar
85 % ” ”
”
”
”
”
- tre ledningar
100 % ” ”
”
”
” ”
Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 %
Bostadsavgift Tariffenhet 5.1 c) 30 %
Grundavgift för Df utan FP 5.1 d)
-

50 %
50 %
-

20 %
100 %

20 %
-

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)
Tomtyteavgift
6.1 c)
Grundavgift för Df utan FP 6.1 d)

50 %
50 %
-

20 %
100 %

20 %
-

30 %
30 %
-

För avgiftsändemålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d) eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med
Utan moms

Med moms
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En avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

19,00 kr/m2

23,76 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar
under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska erläggs enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta
enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess avgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
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13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

a) en grundavgift fast avgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en bostadsavgift en avgift per år och
tariffenhet för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet.
d) en avgift per år och tariffenhet1) för fastighet
som jämställs med bostadsfastighet enligt §3
samt annan fastighet enligt följande:
enhet 1-40
enhet 41-80
enhet 81ed) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från fastighet om
fe) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från allmän
platsmark om

Med moms

1 093 kr
24,65 kr
899 kr

1 366 kr
30,81 kr
1 124 kr

899 kr
674 kr
450 kr

1 124 kr
842 kr
562 kr

312 kr

390 kr

312 kr

390 kr

1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal BTA-yta som en tariffenhet. För annan
fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

14.2 För obebyggd fastighet utgår endast grundavgift enligt 14.1 a).
14.3 14.2 Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga ändamål
fördelas avgifterna 14.1 a, b, och c och d enligt följande:
Avgift
Grundavgift 14.1 a
Förbrukningsavgift 14.1 b)
Tariffenhetsavgift 14.1 c och d)

Vatten
80%
42%
80%

Spill
80%
58%
80%

14.4 14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska eller inte kan fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 14.1 b) ut efter en antagen årsförbrukning om 200 150 m3/tariffenhet.
14.5 14.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 200 150 m3 per
år för fastigheter med högst 6 tariffenheter. För fastigheter med 7 eller fler
tariffenheter antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.
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14.6 14.5 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas
med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 14.1 a). Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som
ett mätställe.
14.7 14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Statens va-nämnd Mark- och miljödomstolen.
14.8 14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17 18.
14.9 14.8 För spillvattenmängd (kylvatten o dylikt), som enligt huvudmannens
medgivande avleds till dagvattennätet, ska betalas avgift med 50 % av avgiften
enligt 14.1 b).
14.10 Fastighet med sprinklerservis betalar en årlig fast avgift. För sprinklerservis mindre än 75 mm utgår tre (3) bostadsavgifter enligt 14.1 c) per år och
servis. För sprinklerservis större än 75 mm utgår fem (5) bostadsavgifter enligt
14.1 c) per år och servis.
14.11 För industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än
30 000 m3 vatten och är ansluten till kommunalt vattenledningsnät utgår avgift
enligt 14.1 b ändamål vatten enligt följande:
30 001 - 100 000 m3
100 001 - 150 000 m3
150 001 - 200 000 m3
200 001 -

90% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
80% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
75% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
65% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3)

14.12 Vid införande av dessa taxeföreskrifter tillämpas en övergångs /
dämpningsregel som gäller i tre år (36 månader)efter det att taxeföreskrifterna
träder ikraft, regeln gäller fastigheter jämställda bostadsfastigheter som får en
betydande höjning av avgiften. Nytillkomna fastigheter hanteras på samma sätt.
De fastigheter som omfattas är de som får en höjning, inkl moms, av de fasta
brukningsavgiften med mer än 20 %, dock minst 2000 kr (motsvarande 4 tariffenheter 14.1d) om förlaget till ny va-taxa skulle tillämpats fullt ut.
Bilaga på exempel medföljer taxan.
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§ 15
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift. Avgift utgår med
En avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

Utan moms
Regleras
genom avtal

Med moms
Regleras genom
avtal

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet, och är skillnaden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 17
För obebyggd fastighet utgör endast fast avgift enligt 14.1 a).
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen
debiteras följande avgifter:
Undersökning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

75 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
100 % av avgiften enl.14.1.a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
50 % av avgiften enl. 14.1a)

För borttagande av hinder för möjliggörande av avläsning debiteras avgift
utifrån nedlagd tid enligt huvudmannens timtaxa.
Vid byte av frusen vattenmätare debiteras också vattenmätarens verkliga
kostnad.
För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % av ovan angivna
avgifter.
§ 18 19
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Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 14-17 får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.

§ 19 20
Avgift enligt 14.1 a), c), d), och e) och f) debiteras i efterskott per månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd
eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
§ 21 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 22 23
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 2019-01-01 De brukningsavgifter enligt
14.1, 14.5 14.3 och 14.9 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för
taxans ikraftträdande.
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***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Teknikförvaltningen
VA Avdelningen

Handlingstyp

Information

Datum 28 september 2018

1 Sammanfattning
På uppdrag av Tekniska Nämnden har Teknikförvaltningen genomfört en översyn av
gällande VA-taxa och tagit fram ett nytt förslag till VA-Taxa (Bilaga A till
tjänsteskrivelse TN 2018/2462) för beslut. Översynen har genomförts i samarbete med
SWECO (PM 1, 2018). Genomgången har skett utifrån Svenskt Vattens basförslag
(Svenskt Vatten, 2007).
Huvudsakliga förändringar från gällande VA-taxa och i den föreslagna nya VA-taxan är
följande
• Rabatter för storförbrukare av dricksvatten tas bort (PM 2, 2018)
• Avtal skrivs på det som inte ingår i huvudmannaskapet
• Reducering av anläggningsavgifter för små lägenheter*
• Differentierade brukningsavgifter tas bort
*Kopplat till positivt beslut avseende motion (TN 2014/2436)
Den nya VA-taxan skall gälla från 2019-01-01 dock under förutsättning att motionen
(TN 2014/2436) blir beslutad i Region Fullmäktige.
Samtliga kommentarer och förändringar i föreslagen nu VA-taxa avseende gällande VAtaxa och basförslaget (Svenskt Vatten, 2007) finns sammanställda i Bilaga 1 (enligt PM 1,
2018).
Avseende förslag för att genomföra en ”omvänd rabattstege” så finns idag inga
kommuner som har implementerat något sådant. Det är även oklart att en dylik modell
skulle hålla i en rättslig prövning (PM 3, 2018). Givet det rättsliga läget kommer inte
någon omvänd rabattstege att införas i den nya VA-taxan.
Vid duplicering av avloppssystemet (en separat ledning för spillvatten och en separat
ledning för dagvatten) efter införandet (2007-01-01) av den nya vattentjänstlagen (SFS
2006:412) är det inte möjligt att ta ut anslutningsavgift för dagvatten på fastigheter som
tidigare varit anslutna till det kombinerade avloppssystemet (PM 4, 2018). I praktiken tas
anslutningsavgift endast ut vid nyexploateringar.
Ett första utkast till förslag för krav för anläggning för Lokalt Omhändertagande av
Dagvatten (LOD) har tagits fram. Detta skall utvärderas innan förslag till fastställande
kan tas fram.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

2 Reducering av anläggningsavgift för små lägenheter (TN
2014/2436)
Reducering Frågan om små bostadsfastigheter finns inte med i basförslaget, eftersom
§11 (LAV 2006:412) kan används för jämkning om kostnaden för att förse viss eller
vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt. Vidare så är liggande förslag ej enligt
gällande rättspraxis där reduktion har medgivits för studentboende (en-persons boende)
och vid ett stort antal lägenheter (134 st. yta =< 32 m2), vilket framgår av liggande
beslutsunderlag till Tekniska Nämnden.
Liggande förslag, efter omarbetning och återremitteringar, föreslår en reducering av
anslutningsavgiften av 40 % på bostadsenheter med matlagningsmöjlighet och toalett
mindre än eller lika med 50 m2. Detta kommer att skrivas in i den nya taxan om
motionen bifalls.

3 Sprinkler och storförbrukare – Separata avtal (PM 2,
2018)
Enligt basförslaget (Svenskt Vatten, 2007) ingår in sprinkler i huvudmannaskapet vilket
även är fallet för rabattstege för storförbrukare. Detta skall regleras genom avtal i den
nya VA-taxan enligt basförslaget.
Storförbrukare - Rättspraxis och Svenskt Vattens rekommendation:
Enligt domslut i högsta domstolen (DT 24/1981 och Dt 25/1981) har storförbrukare
rätt till rabatt under förutsättning att det kan visas att kostnaderna för aktuell fastighets
VA-försörjning på grund av den stora förbrukningen är relativt sett är avsevärt lägre än
för en normalförbrukare.
Svenskt Vattens rekommendation är dock att detta ska regleras i särskilda avtal och inte
införas i VA-taxan.
För Region Gotland är tillgången till dricksvatten är begränsad vilket innebär att det
finns synnerligen starka skäl att ge mängdrabatter. Vi (Va-huvudmannen) har relativt
sett inte avsevärt lägre kostnader för vattenproduktionen till aktuella storförbrukare än
för normalförbrukare?
Mängdrabatt kan även utgöra ett incitament till en större förbrukning, vilket i Gotlands
fall inte är rimligt.
Förslag till beslut:
•Storförbrukarrabatten stryks ur VA-taxan.
•Separata och tidsbestämda avtal tecknas med förekommande storförbrukare där
Rabattsatserna succesivt minskas ner till att slutligen helt upphöra (Tabell 1, PM 2,
2018). År 0 i PM 2 (2018) är år 2019.
•Nybyggnation av industri sätts två serviser, en som tillhör huvudmannaskapet och en
för produktionen.
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4 Omvänd trappmodell för incitament minskad förbrukning
(PM 3, 2018)
Förslag har inkommit om att i Region Gotland införa en ”omvänd rabatt stege” för
förbrukad mängd dricksvatten innebärande att priset per kubikmeter vatten i slutändan
ska vara högre för abonnenter som har hög årlig vattenförbrukning i förhållande till
abonnenter som har låg årlig vattenförbrukning. Syftet är att genom VA-avgifter skapa
incitament för att inte förbruka vatten i onödan.
Vid införande av sådan avgifts-/taxekonstruktionen kommer det krävas särskilda
åtgärder för förtätad vattenmätaravläsning och/eller införande av elektronisk
vattenmätaravläsning/rapportering. Troligen kommer det även krävas nya och utökade
administrativa rutiner. En omvärldsanalys avseende förekomst av liknanden incitament
och bedömning av juridiska förutsättningar har gjorts.
Det ingen annan VA-huvudman i Sverige som infört föreslagen en liknande taxemodell.
Det är inte klarlagt om en incitaments modell skulle hålla vid en rättslig prövning då
sådan prövning inte har skett. Rekommendationen från anlitade jurister är att inte införa
föreslagen modell i ny VA-taxa.

5 Översyn anslutningsavgifter dagvatten (PM 4, 2018)
I fall av separering från kombinerad allmän avloppsledning till separerat avloppssystem
(dagvatten och spillvatten), så är grundregeln att en ansluten fastighet till kombinerad
ledning har brukningsrätt till både spillvatten och dagvatten fastighet (Df). När
fastigheten sedan får en särskild förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df), så har
fastighetsägaren att på egen bekostnad koppla om till Regionens dagvattennät. VAhuvudmannen kan som följd av duplicering normalt inte fakturera anläggningsavgift för
dagvatten fastighet (Df).
Kommentar (Utdrag ur PM 4, 2018):
”För frågeställningen har ett normalförhållande för fastighet (befintlig), som funnits sedan tid före
införande vattentjänstlagen (2007-01-01) med tillhörande uppdatering av verksamhetsområde, samt i
övrigt med förutsättningar enligt nedan:
1. Aktuell fastighet är belägen inom verksamhetsområde som enligt tidigare
lagstiftning/verksamhetsområde benämndes som ”avlopp” men som enligt nytt beslut är
belägen inom verksamhetsområde för ”dagvatten”.
2. Aktuell fastighet är belägen inom detaljplan från tiden före införande av vattentjänstlagen
(2007-01-01).
3. Några undantag inte finns inskrivna i aktuell detaljplan som antyder att VA-huvudman inte
omhändertar dag-/dränvatten för området där aktuell fastighet är belägen.
4. Att aktuell fastighet sedan långt tidigare betalt anläggningsavgift för ”avlopp” och att det i
övrigt inte framgår av meddelande av förbindelsepunkts läge, faktura för anläggningsavgift eller
dylikt, att anslutning till allmän dagvattenanläggning inte ingår.
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Aktuell fastighet, ansluten till kombinerad avloppsledning, har då brukningsrätt till både allmän
spillvatten- och dagvattenanläggning. VA-huvudman har för detta förhållande inte rätt att debitera ut
anläggningsavgift för tillkommande dagvatten.”
De första verksamhetsområdena för dagvatten beslutades 2011 på Gotland (Tabell 1).
Tabell 1 Beslutade verksamhetsområden för dagvatten (2011-07-01)
Område
Ritningsreferens
Bunge, Fårösund
VA3122-32
Havdhem
VA3122-39
Hemse, Alva
VA3122-40
Katthammarsvik
VA3122-31
Klinte med Klintehman
VA3122-11
Lärbro
VA3122-24
Othem, Slite
VA3122-26
Roma med Högbro
VA3122-18
Rone, Ronehamn
VA3122-46
Tingstäde, kyrkby
VA3122-6
Visby
VA3122-45
Väskinde, kyrkby
VA3122-8
Västerhejde, Vibble
VA3122-10
Öja, Burgsvik, Fide
VA3122-38
I verksamhetsområden för dagvatten kommer att undersökas vad som är inskrivet i
detaljplan och vid meddelande av förbindelsepunkt.

6 Referenser
PM 1 (2018) SWECO Jämförelse mellan Gotlands nuvarande VA-taxa och Svenskt
Vattens basförslag, daterat 2018-03-09
PM2 (2018) SWECO Angående rabatt för storförbrukare i VA-taxa – Region Gotland,
daterat 2018-08-09
PM3 (2018) SWECO Angående förslag på VA-taxekonstruktion som innebär att rörlig
avgift per använd mängd vatten stiger vid ökad förbrukning, daterad 2018-03-07
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ALLMÄNT
Omformulering för ”annan avgiftsskyldig” innebär något större
otydlighet gentemot basförslaget som riskerar påverka tex
arrenden, byggnader på ofri grund mm.

Ja

Beskrivning Bostadsfastighet:
Följande kategorier saknas: Småindustrier.
Följande har tillkommit: Campingplatser.

Camping skall vara med men förtydligande skall läggas in att
en Tariffenhet (Campingstuga) utgörs av
matlagningsmöjlighet och toalett .

Begreppet lägenhet är utbytt mot begreppet ”tariff” som då även
inkluderar en tariffenhet rörande tomtyta och uppställningsplatser
för husvagn för annan fastighet.

Industri är en annan verksamhet och en tariffenhet är varje
2
påbörjad 1500 m tomtyta

Våningsytetalet för en tariffenhet för våningsyta är bestämd till varje
påbörjad 100m² vilket är något lägre än det som kan betraktas som
normalvärde i övriga Sverige (150m²). I senare angivna berörda
avgiftspunkter anges detta som ”bostadsavgift”.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Ändring i
VA-Taxa

Ja

Nej

Nej

5.1

5.1

Tomtyteavgift är borttagen.
Normalt redovisas enbart full avgiftsnivå i denna paragraf medan
reduceringsberäkning hanteras i §8. I denna taxa redovisas full
avgift + avgift för V+S. Avvikelsen bedöms inte ha någon praktisk
betydelse förutom att motsättningar uppstår vid avrundning.

5.3

n/a

Då tomtyteavgift saknas är denna punkt struken.

5.6

n/a

Då tomtyteavgift saknas är denna punkt struken.

n/a

5.6

Tillkommande punkt rörande 15-årig avräkning på
anläggningsavgift för tillfälligt nyttjande.

5.8

Avser serviskostnad för sprinkler (ingår inte i
huvudmannaskapet).

6.1

6.1

Normalt redovisas enbart full avgiftsnivå i denna paragraf medan
reduceringsberäkning hanteras i §8. I denna taxa redovisas full
avgift + avgift för V+S. Avvikelsen bedöms inte ha någon praktisk
betydelse förutom att motsättningar uppstår vid avrundning.

n/a

6.8

n/a

Nej

Nej

Nej

Regleras i separat avtal
Ja

Nej

Avser serviskostnad för sprinkler (ingår inte i huvudmannaskapet).
Ja
7.2

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd
fastighet som avses i 7.1 bruka den allmänna anläggningen,
ska eventuellt resterande avgifter erläggas enlit §§ 5 och 6.
Detta tas bort eftersom de finns under § 17.

Ja

7.1

8.1

8.2

12.4

14.1

7.1

8.1

8.2

12.4

14.1

Obebyggd fastighet. Avsteg enligt följande:
- Bostadsfastighet eller fastighet jämställd med
bostadsfastighet ska betala avgift för ”en lägenhet” (enda
tillfället då formuleringen ”lägenhet” används) medan
basförslaget anger att ingen lägenhetsavgift ska betalas.
- För annan fastighet ska avgift erläggas för 1500m²
tomtyta medan basförslaget anger att 70% av
tomtyteavgiften ska betalas.
Då tomtyteavgift saknas för bostadsfastighet eller fastighet
jämställd med bostadsfastighet har formuleringen för
begränsningsregeln att max 50% av anläggningsavgiften får
baseras på en tomtytas storlek strukits.

Nej

Formuleringen om att avgifter för Df (dagvatten fastighet) utan
förbindelsepunkt och servisavgift och förbindelsepunkt för Df inte
får tas ut samtidigt saknas.

Ja

Då tomtyteavgift saknas för bostadsfastighet eller fastighet jämställd
med bostadsfastighet har formuleringen för
begränsningsregeln att max 50% av anläggningsavgiften får baseras
på en tomtytas storlek strukits.

Hänvisning till §5.7 är felaktig och skulle varit §5.5. Hänvisning till
§5.6 är felaktig och skulle strukits (avser tomtyta som inte ingår i
avgiften).

BRUKNINGSAVGIFTER
§14.1a) Begreppet ”Grundavgift” används i stället för ”Fast avgift”

Nej

Finns ingen hänvisning till 5.7i VA taxan
Nej

Nej

14.1

14.1

14.1

14.1

§14.1.c) Begreppen ”bostadsavgift” och ”tariffenhet” används i
stället för branschens (kanske olyckliga men) vedertagna
begrepp ”lägenhet”.

§14.1.d) Differentierade avgiftsnivåer baserat på antal tariffer
avviker från basförslagets enhetliga avgiftsnivå.

14.1

14.1

§14.1.e)+§14.1.f) Specificerad avgiftsnivå för omhändertagande
av dagvatten i stället för att ingå som procentsats i §14.1.a) i
basförslaget.

14.1

14.1

Tomtyteavgift för ”annan fastighet” saknas (§14.1.d) i
basförslaget.

14.2

14.2

14.3

14.3

Tomtyteavgift för annan fastighet är struken då denna inte finns
med i §14.1.

Df (dagvatten fastighet) och Dg (dagvatten gata) anges inte då de
har bestämda belopp i §14.1.

Nej

Skall följa basförslaget.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

14.2

14.3

14.4

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

n/a

14.10

n/a

14.11

För grundavgift och tariffavgift blir summan >100%. Okänt
huruvida detta kommer bedömas korrekt vid rättslig prövning.
Vald princip gör det smärtsamt svårt att göra en övergång till
basförslaget. Det går heller inte att via taxan avgöra
kostnads/intäktsfördelning från Vatten + Spillvatten (däremot för
dagvatten).

200 m³/år är högre än vad rättspraxis anger (150 m³/år). Bedöms
dock skäligt då med förekommande kapacitetsproblem.
Schablonvärde för fritidshus saknas. 200 m³/år lär inte hålla vid
rättslig prövning.

Differentierad avgift baserad på hur många tariffenheter som
byggs medan enhetlig avgift per lägenhet som byggs anges i
basförslaget.

Nej

3

Skall följa basförslaget (150 m /år) gällande för fritidshus och
permanent boende

Ja

Skall följa basförslaget en enhetlig avgift ej differentiering

Ja

Exakt samma ordalydelse som basförslaget men bör dock ändras
då rättslig prövning numera sker i Mark- och miljödomstolen som
första instans i stället för statens VA-nämnd

Avser sprinkler som inte ingår i huvudmannaskapet.

Rabattstege för storförbrukare. Basförslaget föreslår enhetligt
pris.

Ja

Tas bort.

Ja

Tas bort. Ersätts med övergångsregel.

ja

n/a

14.12

15

15

17

18

14.2

17

Utgången övergångsregel.

Tas bort.

Identiskt med basförslag, dock saknas belopp.
Förslag till avgift måste beräknas och blir uppdaterad till 2020
Anges att enbart grundavgift (utgår enligt 14.1a) vilket ska
jämföras med basförslaget där reduceringstabell med
procentsatser anges.
Nuvarande utformning av taxa innebär att det:
- Föreligger viss otydlighet huruvida fullt belopp enligt 14.1
ska erläggas trots att aktuell fastighet inte är ansluten till
alla nyttigheterna V+S+D.
- Utformning med tabell enligt basförslag medför möjlighet
att detaljbestämma avgiftsnivåerna för olika nyttigheterna
V+S+D eller det totala beloppet (som inte behöver uppgå
till 100%).

Samtliga punkter i basförslaget finns med. Följande punkter har
tillkommit (med följande kommentarer):
- Timersättning för borttagande av hinder för möjliggörande
av hinder. Då timpriset inte anges i taxan bör denna
punkt tas bort. Föreslås i stället att avläsningspersonal
inte utför avläsning för att i stället debitera
förgävesbesök.
- Verklig kostnad för mätare vid frusen mätare. Föreslås i
stället fixerat pris vilket kommer kräva differentierade
avgifter beroende på mätarstorlek.
Anges likt basförslaget att extra avgift tillkommer utanför
kontorstid/ordinarie arbetstid. Anges dock inte att det måste ske
på fastighetsägarens begäran.

Ja

Nej

Nej

Nej

Felaktig hänvisning sker till §14.5 vilket skulle vara §14.4.
23

22

Ja
Nej det ska vara §14.3

23

22

Hänvisning saknas till §14.8 och troligtvis även §14.11.

Hänvisning till §14.8 men ej till §14.11 då taxan för
storförbrukare är enhetlig så utgår 14.11

Ja
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Klimatsmart och kretsloppsgynnande
hantering av rötslam vid reningsverken.

Motion från Isabel Enström m.fl. (MP)
Innehåll
• Motion 2018-09-24
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 27
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18
• Tekniska nämnden 2018-12-13, § 300
• Teknikförvaltningen 2018-10-22

Till: Regionfullmäktige

2018-08-21

MOTION: Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering
av rötslam vid våra reningsverk
Bakgrund
Rötslammet från Visby avloppsreningsverk har under en följd av år utgjort ett problem och
en stor kostnad för regionen. Trots att rötslammet har haft en förhållandevis bra kvalitet,
har det ändå funnits ett motstånd att använda det som gödning på åkermark. Delar av
rötslammet har därför till höga kostnader fått transporteras till fastlandet. Detta är ingen
unik situation för Region Gotland utan motsvarande svårigheter finns i hela landet.
Med den så kallade Revac-metoden har mycket arbete lagts ned på att höja kvalitén på
slammet och få det certifierat så att den lokala användningen kan stimuleras. Nya direktiv
från regeringen med höjda krav på avlägsnandet av läkemedelsrester och återcirkulering
av fosfor för att få till ett hållbart kretslopp ställer nu högre krav på detta arbete.
Biokol genom pyrolys – modern metod att hantera organiska restprodukter,
återvinna fosfor och skapa koldioxidsänkor
Vid pyrolys upphettas avvattnat rötslam under syrebrist, så att endast en liten del av det
organiska innehållet i materialet förbränns. Vid processen:
• bildas metan (biogas) som kan
användas som energikälla i processen
eller anslutas till en biogasanläggning

Exempel på nyckelfärdig pyrolysanläggning

• elimineras läkemedelsrester,
hormonstörande ämnen och
mikroplaster
• avlägsnas vissa tungmetaller
• skapas biokol - en certifierad fosforrik
(10–20% P) restprodukt, i en för
växterna lättillgänglig form, som direkt kan spridas på åkern.
Biokol har de senaste åren tilldragit sig stort internationellt intresse inom jordbruk,
bioteknik och klimatåtgärder. Det är en produkt som bland annat ökar åkerjordens
vattenhållande förmåga, minskar näringsämnesläckage och ger högre skördar. Biokolet är
mycket stabilt och blir kvar oförstört i marken i flera århundraden och fungerar på så vis
även som koldioxidsänka. En win-win situation med andra ord!
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Stockholm Vatten och Avfall har köpt in en liten pyrolys-anläggning för att framställa
biokolberikad jord av trädgårdsavfall till stadens trädplanteringar och parker. Även i
Lidköping pågår biokolsprojekt.
Sammantaget ser Miljöpartiet de gröna pyrolys av rötslam som en mycket intressant
process, med potentiellt stora ekologiska-, ekonomiska- och samhälleliga vinster för
Region Gotland och Gotland med en teknik som i flera led även gör stor klimatnytta.
En pyrolysanläggning vid Visby avloppsreningsverk skulle i förlängningen kunna tjäna
som inspirationskälla för privata aktörer inom jord- och skogsbruk, att av biologiska
restprodukter, kommersiellt framställa och nyttja gotländsk biokol och därigenom både
skapa sysselsättning och bidra till den energi- och klimatomställning som Gotland av
regeringen har utsetts att leda.

Yrkande
Miljöpartiet de gröna på Gotland, föreslår Regionfullmäktige:
- att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett
pyrolys-steg i regionens hantering av rötslam från Visby avloppsreningsverk.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 27

Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken

RS 2018/998
AU § 28

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen avslås i enlighet med tekniska nämndens förslag.
• Regionstyrelsen ser positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande i
en biokolsatsning med en extern part.
•

Sammanfattning enligt teknikförvaltningens tjänsteskrivelse: Miljöpartiet på Gotland
föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla rötat avloppsslam vid
Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med ett underskott av syre
omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan spridas på åkermark.
Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera länder inom jordbruk och
bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka jordens vattenhållande förmåga,
minskar näringsläckage och bidra till högre skördar. Produkten Biokol är stabilt och
finns kvar i marken under lång tid och bildar koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelleteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda deltagande i en
biokolsatsning tillsammans med extern part. Uppdraget kan omfatta lämpliga
fraktioner som idag utgör en kostnad för regionen för kvittblivning, såsom rötslam,
trädgårdsavfall, ris och grenar och träflis. Det finns behov hos andra privata aktörer
att omvandla avfall där biokol kan vara en lämplig metod. Uppdraget omfattar att
utreda ifall Region Gotland kan vara delaktiga i en sådan anläggning eller projekt, där
regionen inte nödvändigtvis är ägare av anläggningen. Syftet är att omvandla avfall till
resurs och att minska regions klimatavtryck.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 27 forts
RS 2018/998

Regionstyrelseförvaltningen hänvisar till bedömningen i tekniska nämndens beslut.
Arbetsutskottet föreslår att protokollet tydliggörs med tekniska nämndens uppdrag
om utredning av deltagande i en biokolsatsning tillsammans med extern part.
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar att motionen besvaras med tillägget ”Regionstyrelsen ser
positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande i en biokolsatsning med
en extern part”.
Saga Carlgren (V) och Filip Reinhag (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Isabel Enströms
yrkande finner att Isabel Enströms yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-24
Tekniska nämnden 2018-12 -13, § 300
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/998
18 december 2018

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av
rötslam vid reningsverken. Isabel Enström (MP), Stefaan De
Maecker (MP), Daniel Heilborn (MP)
Förslag till beslut

•

Motionen avslås i enlighet med Tekniska nämndens förslag

Sammanfattning

Sammanfattning enligt teknikförvaltningens tjänsteskrivelse: Miljöpartiet på
Gotland föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla rötat
avloppsslam vid Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med ett
underskott av syre omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan spridas
på åkermark. Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera länder inom
jordbruk och bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka jordens
vattenhållande förmåga, minskar näringsläckage och bidra till högre skördar.
Produkten Biokol är stabilt och finns kvar i marken under lång tid och bildar
koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelleteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.

Ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning från teknikförvaltningen: Processen med pyrolysbehandling
av rötslam till Biokol kräver att slammet avvattnas och torkas innan pyrolys, det vill
säga att betydande mängder vatten måste avlägsnas. Torkning av rötslam innebär en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske.
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En direkt konsekvens är att rågasen från rötningen behöver användas som energi för
torkning av slammet vilket leder till att den gas som levereras som fordonsgas
minskar. Stödeldning med olja kan komma att behövas vid reningsverket vid denna
process.
Vidare innebär det betydande arbetsmiljöproblem, något som konstaterats vid den
tidigare slamtork och pelletering av rötslam på Visby ARV(2005-2011). Avsikten var
att bli kvitt rötslammet på ett mer miljövänligt sätt och att minska onödiga
transporter av slam med högt vatteninnehåll. Det gick inte vid den här tiden att
sprida slam direkt på åkermark. Slammet eldades som pellets i Cementas ugn.
Teknikförvaltningen ska i första hand använda mer beprövad teknik och inte arbeta
med forskning och utveckling av helt nya tekniska system.
I Sverige har Stockholm Vatten och Avfall och Lidköpings kommun startat försök
med att tillverka Biokol från av, trädgårdsris och annat växtavfall, men inte av
rötslam. Vad man känner till förekommer pyrolys av rötslam inte någonstans i
Sverige men försök görs i Tyskland.
Rötslam problem eller resurs REVAQ
Spridning av slam på åkermark för att återvinna fosfor och få jordförbättring innebär
att industriell torkning av rötslammet inte behövs.
Visby reningsverk har varit REVAQ-certifierat sedan mars 2017.
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit. Det innebär att Visby reningsverk bedriver ett aktivt och strukturerat
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppet med all
information.
Verksamheten har gjort flera aktiviteter i sitt uppströmsarbete som noga följts upp.
Visby Reningsverk uppfyller gällande lagkrav samt kraven enl. REVAQ och då är det
möjligt att sprida slam på åkermark. Verksamheten har annonserat, informerat och
mött intressenter vilket lett till att slam har spridits på gotländska åkermarker.
Avloppsslammet från reningsverken bedöms inte har varit något problem däremot
kan slam-transporterna ses som ett problem. Gotland har i jämförelse med de flesta
kommuner i landet ett mycket bra och rent slam med undantag av förhöjda
kopparhalter som kan härledas till korrosion av kopparledningar till följd av hårt
grundvatten. Något som kan förbättras med ett mjukare vatten från avsaltningen.
Samtidigt finns det kommuner som sprider allt sitt slam på åkermark. Gällande
kopparhalterna har Region Gotland dispens för överlåtelse av slam enligt förordning
(1998:944), t.om. utgången 2025, från Naturvårdsverket. Användning av avloppsslam
har tidigare svarats på med anledning av motionen Miljöfarligt avloppsslam, TN
2017/1245, RF § 8, MHN 2017/2176. RF förklarade bl.a. ”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.”
Lagen om allmänna VA-tjänster reglerar verksamheten vid kommunala reningsverk.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen hänvisar till bedömningen i Tekniska nämndens beslut.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/998

Beslutsunderlag

TN Protokollsutdrag 2018-12 -13, § 300
TN 2017/ 2715 , Tjänsteskrivelse 2018-10-22,
Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken. Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Daniel Heilborn
(MP) 2018-09-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN-registrator, Miljöpartiet på Gotland
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-13

TN § 300

TN § 300

RS Remiss Motion. Klimatsmart och
kretsloppsgynnande hantering av rötslam
vid reningsverken.

TN 2018/2715
TN AU § 229

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen om en placering och ett försök med en
pyrolysanläggningen för kvittblivning av rötslam med biokolproduktion på Visby
avloppsreningsverk. Region Gotland bör följa och lära av de försök och
utvärderingar med biokolframställning med pyrolysmetoden som pågår i Sverige
och i andra länder.
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda om
förvaltningen kan delta i en biokolsatsning tillsammans med extern part.
Uppdraget kan omfatta lämpliga fraktioner som idag utgör en kostnad för
regionen för kvittblivning, såsom rötslam, trädgårdsavfall, ris och grenar och
träflis. Det finns behov hos andra privata aktörer att omvandla avfall där biokol
kan vara en lämplig metod. Uppdraget omfattar att utreda ifall Region Gotland
kan vara delaktiga i en sådan anläggning eller projekt, där regionen inte
nödvändigtvis är ägare av anläggningen. Syftet är att omvandla avfall till resurs
och att minska regions klimatavtryck.

Miljöpartiet på Gotland föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla
rötat avloppsslam vid Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med
ett underskott av syre omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan
spridas på åkermark. Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera
länder inom jordbruk och bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka
jordens vattenhållande förmåga, minskar näringsläckage och bidra till högre skördar.
Produkten Biokol är stabilt och finns kvar i marken under lång tid och bildar
koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelletteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att:
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Sammanträdesdatum 2018-12-13

TN § 300

- det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, att VA-kollektivet som
det föreslås ska stå för en sådan här investering och försöksverksamhet.
-en eventuell satsning på en Biokol-anläggning bör i så fall göras på en lämpligare
plats och med skattemedel.
-Visby reningsverk inte är en lämplig plats för ytterligare experimentanläggningar
med torkning och/eller pyrolysbehandling av rötslam. Det saknas utrymme och
resurser, väder och vind gör att störningar till omgivningarna från rök och utsläpp
hindrar verksamheten och försöket och kan bli en säkerhetsfråga.
-REVAQ-och uppströmsarbetet ska fortsätta samt att rötslam gör bäst miljönytta om
det från början är rent och kan spridas ut på åkrarna.
- enligt avfallstrappan så står förbränning näst längst ner på priorieteringsstegen och
återanvändning är ett bättre miljöalternativ i slamhanteringen.
-det är bättre att välja ett annat substrat till Biokolproduktionen än rötslam samt att
försöksprojekten i Sverige inriktar sig idag på trädgårdsavfall, det vill säga ris och
grenar.
- regeringens utredning ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam”
som ska vara klar september 2019 kommer att få en stor betydelse över hur vi kan
agera i framtiden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

RS Remiss Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken. Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Daniel Heilborn
(MP) 2018-09-24
Tjänsteskrivelse 2018-10-22
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/2715
22 oktober 2018

Tekniska nämnden

RS Remiss Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande
hantering av rötslam vid reningsverken.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen om en placering och ett försök med en
pyrolysanläggningen för kvittblivning av rötslam med biokolproduktion på Visby
avloppsreningsverk. Region Gotland bör följa och lära av de försök och
utvärderingar med biokolframställning med pyrolysmetoden som pågår i Sverige
och i andra länder.

Sammanfattning

Miljöpartiet på Gotland föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla
rötat avloppsslam vid Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med
ett underskott av syre omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan
spridas på åkermark. Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera
länder inom jordbruk och bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka
jordens vattenhållande förmåga, minskar näringsläckage och bidra till högre skördar.
Produkten Biokol är stabilt och finns kvar i marken under lång tid och bildar
koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelletteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.
Ärendebeskrivning

Processen med pyrolysbehandling av rötslam till Biokol kräver att slammet avvattnas
och torkas innan pyrolys, det vill säga att betydande mängder vatten måste avlägsnas.
Torkning av rötslam innebär en betydande ökning av energiförbrukning i
behandlingsprocessen för att få bort vattnet innan pyrolys kan ske.
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En direkt konsekvens är att rågasen från rötningen behöver användas som energi för
torkning av slammet vilket leder till att den gas som levereras som fordonsgas
minskar. Stödeldning med olja kan komma att behövas vid reningsverket vid denna
process.
Vidare innebär det betydande arbetsmiljöproblem, något som konstaterats vid den
tidigare slamtork och pelletering av rötslam på Visby ARV(2005-2011). Avsikten var
att bli kvitt rötslammet på ett mer miljövänligt sätt och att minska onödiga
transporter av slam med högt vatteninnehåll. Det gick inte vid den här tiden att
sprida slam direkt på åkermark. Slammet eldades som pellets i Cementas ugn.
Teknikförvaltningen ska i första hand använda mer beprövad teknik och inte arbeta
med forskning och utveckling av helt nya tekniska system.
I Sverige har Stockholm Vatten och Avfall och Lidköpings kommun startat försök
med att tillverka Biokol från av, trädgårdsris och annat växtavfall, men inte av
rötslam. Vad man känner till förekommer pyrolys av rötslam inte någonstans i
Sverige men försök görs i Tyskland.
Rötslam problem eller resurs REVAQ
Spridning av slam på åkermark för att återvinna fosfor och få jordförbättring innebär
att industriell torkning av rötslammet inte behövs.
Visby reningsverk har varit REVAQ-certifierat sedan mars 2017.
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit. Det innebär att Visby reningsverk bedriver ett aktivt och strukturerat
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppet med all
information.
Verksamheten har gjort flera aktiviteter i sitt uppströmsarbete som noga följts upp.
Visby Reningsverk uppfyller gällande lagkrav samt kraven enl. REVAQ och då är det
möjligt att sprida slam på åkermark. Verksamheten har annonserat, informerat och
mött intressenter vilket lett till att slam har spridits på Gotländska åkermarker.
Avloppsslammet från reningsverken bedöms inte har varit något problem däremot
kan slam-transporterna ses som ett problem. Gotland har i jämförelse med de flesta
kommuner i landet ett mycket bra och rent slam med undantag av förhöjda
kopparhalter som kan härledas till korrosion av kopparledningar till följd av hårt
grundvatten. Något som kan förbättras med ett mjukare vatten från avsaltningen.
Samtidigt finns det kommuner som sprider allt sitt slam på åkermark. Gällande
kopparhalterna har Regionen Gotland dispens för överlåtelse av slam enligt
förordning (1998:944), t.om. utgången 2025, från Naturvårds-verket. Användning av
avloppsslam har tidigare svarats på med anledning av motionen Miljöfarligt
avloppsslam, TN 2017/1245, RF § 8, MHN 2017/2176. RF förklarade bl.a.
”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.”
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2715
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att:
− att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, att VAkollektivet som det föreslås ska stå för en sådan här investering och
försöksverksamhet.
− en eventuell satsning på en Biokol-anläggning bör i så fall göras på en
lämpligare plats och med skattemedel.
− Visby reningsverk inte är en lämplig plats för ytterligare
experimentanläggningar med torkning och/eller pyrolysbehandling av
rötslam. Det saknas utrymme och resurser, väder och vind gör att störningar
till omgivningarna från rök och utsläpp hindrar verksamheten och försöket
och kan bli en säkerhetsfråga.
− att REVAQ-och uppströmsarbetet ska fortsätta samt att rötslam gör bäst
miljönytta om det från början är rent och kan spridas ut på åkrarna.
− att enligt avfallstrappan så står förbränning näst längst ner på
priorieteringsstegen och återanvändning är ett bättre miljöalternativ i
slamhanteringen.
− att det är bättre att välja ett annat substrat till Biokolproduktionen än rötslam
samt att försöksprojekten i Sverige inriktar sig idag på trädgårdsavfall, det vill
säga ris och grenar.
− att regeringens utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam” som ska vara klar september 2019 kommer att få en stor
betydelse över hur vi kan agera i framtiden.
Beslutsunderlag

RS Remiss Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken. Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Daniel Heilborn
(MP) 2018-09-24
Tjänsteskrivelse 2018-10-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 20

Klimatinvestera i laddinfrastruktur för
elfordon. Motion från Lisbeth Bokelund

m.fl. (MP)
Innehåll

• Motion 2017-03-27
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 26
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-23
• Byggnadsnämnden 2017-09-13, 172
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 102
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 129

MOTION

2017-03-27

Till regionfullmäktige

Lisbeth Bokelund, m.fl.

KLIMATINVESTERA I LADDINFRASTUKTUR FÖR ELFORDON
Flera tydliga tecken talar för att klimatet på jorden håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Vi
har de senaste åren fått se minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade
nederbördsmönster, enligt SMHI. Det har medfört översvämningar, extremväder och torka, som resulterat i
vattenbrist, det har vi inte minst fått uppleva här på Gotland. För Sveriges del är det tydligt att de senaste 25
åren har varit betydligt varmare än normalt, vilket mycket troligt har sin orsak i den globala uppvärmningen.
Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 kräver att vi arbetar aktivt på bred front med flera alternativ för
att ställa om vårt fossilberoende. Region Gotlands biogasstrategi är bra och nödvändig. Men det kommer inte
att lösa alla våra transportbehov varken nu eller i framtiden. Därför måste vi satsa på fler fossilfria transporter,
vilket bland annat definieras i Energiplanen som att ”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna
fordon och laddinfrastruktur för dessa.”
Elbilar och elcyklar ökar snabbt i samhället och det är ett stort steg i riktning mot ett fossilfritt transportsystem.
Att få till ett system av laddmöjligheter för elfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på
vägarna, detta kräver aktiva satsningar av både kommuner och företag. Så om laddfordon ska bli fler måste
det finnas en väl utvecklad laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer.
På Gotland är avstånden så korta att det är möjligt att pendla om man kan garanteras en laddpunkt när man
handlar, arbetar eller tränar. Elfordon kan med fördel användas i stadstrafik men i dag finns det få allmänna
laddmöjlighet i Visby. Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel elfordon, skapa
förtroende för laddfordon och få en god rörlighet i samhället.
Utöver det visar forskning att ungefär 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika laddställen
såsom enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta befintliga och planerade bostadsområden
med laddmöjligheter för att möjliggöra för laddfordon. Detta behöver ske vid detaljplaneläggning och i
befintliga områden som exempelvis Gotlandshems. Vi vill även se att det finns möjlighet att köra sitt elfordon
till regionens arbetsplatser och där ha möjlighet att ladda sin bil.
Regeringen satsar nu på att minska koldioxidutsläppen i statsbudgeten med 600 miljoner kronor per år 2017
och 2018. Stödet gå under namnet "Klimatklivet" det hanteras av Naturvårdverket och det är kommuner och
företag kan söka pengarna. Detta är en möjlighet att delfinansiera en ny infrastruktur. Klimatklivet står för ca
halva investeringskostnaden för åtgärderna.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
•

att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som
finansierar, vem som gör vad, samt en tidsplan.

Visby, datum som ovan

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren(MP)

Karin Sutare (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lena Stenström (MP)

Ola Matting (MP)
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 26

Motion. Klimatinvestera i laddinfrastruktur
för elfordon

RS 2017/291
AU § 27

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete i samverkan med
länsstyrelsen, vilket motsvarar motionens förslag.

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”. I motionen förs fram att Sveriges klimatmål att vara
fossilfritt 2050 ställer stora krav på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende.
Utöver antagen biogasstrategi bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling
av eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och
planerade bostadsområden utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för
utbyggnad av laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning
av koldioxidutsläpp.”
Motionens förslag är att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur på hela Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. De två senare ställde sig positiva till
motionens förslag, medan tekniska nämnden föreslog att motionen skulle avslås med
anledning av pågående arbete med en ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm
där bland annat dessa frågor behandlas
För 2018 och 2019 har varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018
att i dialog med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs arbetet
i samverkan med regionen och i utkastet till plan (som kommer på remiss under
2019) anges, bl a med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
I den nu antagna parkeringsstrategin anges följande under ”Utbyggnad av laddinfrastruktur.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 26 forts
RS 2017/291

Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara
investerare.”
I parkeringsstrategin föreslås vidare att nya och befintliga parkeringar som regionen
råder över bör sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det föreslås också informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar
i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av
hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt
avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen Tidplan: 2019-2025.
Men regionstyrelsen föreslår årlig återkoppling från tekniska förvaltningen ifråga
om utvecklingen av laddinfrastruktur i parkeringar på regionens fastigheter. Särskilt
som både miljö-och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ställde sig positiva
till motionen och nämnderna beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget, bör inte laddinfrastruktur bara var en fråga för näringsliv och
privata aktörer.
Citat Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande från 2017:
”Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet i anslutning till bostad
och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att ställa om till
fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på Gotland med
framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i anslutning till publika
parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan samhällsservice. En kommunalt
antagen handlingsplan bör rikta in sig på möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en
snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva
aktualiseras. Även den parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram
borde beröra eventuell påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 26 forts
RS 2017/291

mindre fråga då laddstationer inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt
behöver tas om hand i en detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en
omställningsfas påverka p-normer och behov av parkeringsplatser om större
parkeringsplatser utrustas med ett fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan
nyttja. Detta problem torde på sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver utreda
hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och man bör
också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller pågående
strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det pågående
arbetet med servicestrategi”.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-04-25 § 129
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 102
Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 172
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/291
23 januari 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete i
samverkan med länsstyrelsen, vilket motsvarar motionens förslag.

Sammanfattning

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”. I motionen förs fram att Sveriges klimatmål att vara
fossilfritt 2050 ställer stora krav på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende.
Utöver antagen biogasstrategi bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling
av eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och
planerade bostadsområden utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för
utbyggnad av laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning
av koldioxidutsläpp.”
Motionens förslag är att Region Gotland tar fram en handlingsplan för
laddinfrastruktur på hela Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. De två senare ställde sig positiva till
motionens förslag, medan tekniska nämnden föreslog att motionen skulle avslås med
anledning av pågående arbete med en ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm
där bland annat dessa frågor behandlas.
Ärendebeskrivning

Motionen lyfter fram följande: ” På Gotland är avstånden så korta att det är möjligt
att pendla om man kan garanteras en laddpunkt när man handlar, arbetar eller tränar.
Elfordon kan med fördel användas i stadstrafik men i dag finns det få allmänna
laddmöjligheter i Visby. Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en
hög andel elfordon, skapa förtroende för laddfordon och få en god rörlighet i
samhället.

.
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Utöver det visar forskning att ungefär 80-90 procent av överförd energi sker vid ickepublika laddställen såsom enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta
befintliga och planerade bostadsområden med laddmöjligheter för att möjliggöra för
laddfordon. Detta behöver ske vid detaljplaneläggning och i befintliga områden som
exempelvis GotlandsHem.
Vi vill även se att det finns möjlighet att köra sitt elfordon till regionens arbetsplatser
och där ha möjlighet att ladda sin bil.”
Bedömning

För 2018 och 2019 har varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018
att i dialog med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs arbetet
i samverkan med regionen och i utkastet till plan (som kommer på remiss under
2019) anges, bl a med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
I den nu antagna parkeringsstrategin anges följande under ”Utbyggnad av
laddinfrastruktur
Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara
investerare.”
I parkeringsstrategin föreslås vidare att nya och befintliga parkeringar som regionen
råder över bör sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med
laddpunkter. Det föreslås också informationssatsningar mot hyres- och
bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra
användande av hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör
på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att
fler laddpunkter skapas. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen Tidplan: 2019-2025
Men regionstyrelsen föreslår årlig återkoppling från tekniska förvaltningen ifråga om
utvecklingen av laddinfrastruktur i parkeringar på regionens fastigheter. Särskilt som
både miljö-och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ställde sig positiva till
motionen och nämnderna beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget, bör inte laddinfrastruktur bara var en fråga för näringsliv och
privata aktörer.
Citat Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande från 2017 :

”Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet både i anslutning till
bostad och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att
ställa om till fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på
Gotland med framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt
antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för
att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i
anslutning till publika parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan
samhällsservice. En kommunalt antagen handlingsplan bör rikta in sig på
möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det
kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en snabbare utbyggnad av
laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om
strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva aktualiseras. Även den
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Tjänsteskrivelse
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parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram borde beröra eventuell
påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I
detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en mindre fråga då laddstationer
inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt behöver tas om hand i en
detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en omställningsfas påverka pnormer och behov av parkeringsplatser om större parkeringsplatser utrustas med ett
fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan nyttja. Detta problem torde på
sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde
utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd
laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver
utreda hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och
man bör också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller
pågående strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det
pågående arbetet med servicestrategi.”
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-27 till regionfullmäktige, Lisbeth Bokelund, m.fl. (mp).
Beslut TN §129, 2018-04-25
Beslut MHN §102, 2017-09-18
Beslut BN §172, 2017-09-13
Parkeringsstrategi och parkeringsnorm, RS 2018/990, antagen i RF 2018-12-17

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionsställare resp. TN, BN, MHN registrator
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-13

BN § 172

Remiss RS - Motion. Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon

BN 2017/1573

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden ställer sig positivt till motionen och förklarar förvaltningens
yttrande som sitt eget

Bakgrund

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”.
I motionen framförs att Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 ställer stora krav
på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende. Utöver antagen biogasstrategi
bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och planerade bostadsområden
utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för utbyggnad av
laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning av
koldioxidutsläpp.
Motionen föreslår att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur
på Gotland samt en tidplan och organisation för denna. Motionen har remitterats för
synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet för både elbilar och
elcyklar i anslutning till bostad och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt
samhället klarar att ställa om till fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya
bostadsområden på Gotland med framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En
kommunalt antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara
effektiv för att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden
och i anslutning till publika parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan
samhällsservice. En kommunalt antagen handlingsplan bör rikta in sig på
möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det
kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en snabbare utbyggnad av
laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om
strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva aktualiseras. Även den
parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram borde beröra eventuell
påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I
detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en mindre fråga då laddstationer
inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt behöver tas om hand i en
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-13

detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en omställningsfas påverka pnormer och behov av parkeringsplatser om större parkeringsplatser utrustas med ett
fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan nyttja. Detta problem torde på
sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde
utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd
laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver
utreda hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och
man bör också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller
pågående strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det
pågående arbetet med servicestrategi.

Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens yttrande.
Ordföranden föreslår att Byggnadsnämnden förklarar sig positiv till motionen och
antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag

BN au § 170 2017-08-30
Tjänsteskrivelse
Motion till regionfullmäktige ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
2017.03.27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 102

RS remiss - Motion. Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon

MHN 2017/2211

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

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

Bedömning

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”.
I motionen framförs att Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 ställer stora krav
på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende. Utöver antagen biogasstrategi
bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och planerade bostadsområden
utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för utbyggnad av
laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning av
koldioxidutsläpp.
Motionen föreslår att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur
på Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet både i anslutning till
bostad och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att
ställa om till fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på
Gotland med framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt
antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för
att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i
anslutning till publika parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan
samhällsservice. En kommunalt antagen handlingsplan bör rikta in sig på
möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det
kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en snabbare utbyggnad av
laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om
strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva aktualiseras. Även den
parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram borde beröra eventuell
påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I
detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en mindre fråga då laddstationer
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-18

inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt behöver tas om hand i en
detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en omställningsfas påverka pnormer och behov av parkeringsplatser om större parkeringsplatser utrustas med ett
fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan nyttja. Detta problem torde på
sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde
utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd
laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver
utreda hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och
man bör också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller
pågående strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det
pågående arbetet med servicestrategi.
Arbetsutskottets beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig postiva till motionen och antar
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
2017.03.27
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av förvaltningschef Johan Åberg.
Skickas till
Regionstyrelsen
Sökande
Regionstyrelseförvaltningen, Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 129

TN § 129

RS remiss - Motion. Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon

TN 2017/1381
TN AU § 112

Tekniska nämndens beslut

•

Motionen anses besvarad med anledning av pågående arbete med en ny
parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm.

Miljöpartiet de gröna har i en motion till regionfullmäktige föreslagit
regionfullmäktige besluta att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en
laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som finansierar, vem som gör vad,
samt en tidplan.
Som skäl anges klimatförändringar och Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050. I
Regionens energiplan anges att det skall satsas på flera fossilfria transporter och att
”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa”.
Bedömning

Redan 2011 tog förvaltningen in offert på el-fordons laddare från företaget ModulSystem Sweden Ab. Offerten gällde deras ”HecCharger” som kan kopplas till
Regionens bestånd av parkeringsautomater av märke ”Hectronic Citea”. Avgiften var
då tänkt som efterskottsbetalning för laddning inklusive parkering. Projektet blev
dock aldrig genomfört på grund av att Regionen då valt att satsa på lokalt producerad
biogas. Regionen har två laddplatser på allmänna parkeringar. Den ena ligger vid
Cramérgatan och den andra vid Korsgatan. Båda dessa laddplatser gjordes för
tillfälligt bruk under Almedalsveckan, men har blivit permanenta. Elen till dessa
laddplatser sponsras av Geab. Båda dessa laddplatser ligger numera innanför den
gräns där inga fordon får finnas under delar av dygnet under Almedalsveckan. För att
undvika kritik för detta har Vattenfall anordnat ett antal laddplatser på parkeringen
söder om gamla Hamnterminalen. Dessa var bara uppsatta under Almedalsveckan.
På Gotland finns för närvarande ca 130 laddplatser som allmänheten har tillgång till.
Dessa laddplatser är utspridda över hela ön. Enligt motionsställaren visar forskning
att 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika landställen såsom enskilda
parkeringsplatser.
I den parkeringsstrategi och parkeringsnorm som är under utarbetande anges
följande:
Parkering för elfordon:
Gotland ligger i framkant när det gäller ladd punkter för elbilar. Det finns dock ingen
tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men regionen bör sträva
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 129

efter ett fortsätta ligga i framkant för ladd punkter på allmän plats. Samtliga nya och
befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10
procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras
informationssatsningar mot hyres och bostadsföreningar syfte att hjälpa dessa att
införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan
laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer
kring laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.
Utbyggnad av ladd infrastruktur
Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. I skrivande stund har Region Gotland drygt 130
ladd punkter vilket gör att det bara är Göteborg och Stockholm som ligger före.
Region Gotland bör ansvara för denna satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare.
I kommande parkeringsnorm anges möjligheter för byggherrar eller fastighetsägare
att erhålla ”rabatt” på parkeringstalen om särskilda åtgärder görs så som bilpooler
och cykel pooler. Att en viss del av parkeringarna på kvartersmark skall vara
utrustade med laddningsmöjligheter kommer också att anges. Parkeringsstrategin och
parkeringstalen är ännu inte antagna av Regionfullmäktige.
Parkeringsstrategin och parkeringstalen kommer att hantera de frågor som lyfts fram
i motionen. Det finns därför ingen anledning att starta en parallell process som
motionen föreslår.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Motionen anses besvarad med anledning av pågående arbete med en ny
parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-27 ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
Tjänsteskrivelse 2018-04-03
Skickas till
Regionstyrelsen
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Handlingar till

Ärende 21

Laddplatser för elektriska fordon.

Motion från Claes Nysell (L)
Innehåll
• Motion 2016-11-21
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 25
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18
• Tekniska nämnden 2018-08-29, § 209

Motion Regionfullmäktige 2016-11-21

Laddplatser för elektriska bilar

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Det är ett av våra visionsmål för år
2025.
Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030.
Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon.
Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.
För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser
både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
-Därför yrkar jag att:
Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Vibble 2016-11-21

Claes Nysell (L)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 25

Motion. Laddplatser för elektriska fordon

RS 2016/772
AU § 26

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019
redovisa förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur med betallösningar för
fordon inom regionägda fastigheter, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
• Teknikförvaltningen ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på de parkeringar som regionen råder över, enligt
parkeringsstrategins förslag.
•

Motionens yrkande att ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på
regionens parkeringsplatser, föreslås bli hanterat i en strategi som ska redovisas
av tekniska nämnden 2019, i samband med pågående arbete om laddinfrastruktur.
Förslaget är i överensstämmelse med parkeringsstrategin, antagen i regionfullmäktige
2018-12-17.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tekniska nämnden äger frågan om att
skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på de parkeringsplatser
där Region Gotland är fastighetsägare. Laddplatser för elfordon på allmänna parkeringar finns med i regionens parkeringsstrategi som antogs 2018. För 2018 och 2019
har också varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018 att i dialog
med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional plan för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs detta arbete i
samverkan med regionen och i utkastet till planen (som kommer på remiss under
2019) anges, bl a med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
Regiondirektören ingår i styrgrupp och medarbetare från samhällsbyggnadsrespektive teknikförvaltningen deltar i arbetsgruppen för detta arbete.
I och med att detta arbete pågår, bedömer regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige, med en mycket begränsad extra arbetsinsats från teknikförvaltningen bör
kunna få en redovisning av hur laddinfrastruktur för fordon inom regionens egna
fastigheter ska utvecklas, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och
laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
forts
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Regionstyrelsen
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RS § 25 forts
RS 2016/772

Tekniska nämndens svar på denna motion hänvisade till arbetet med den nya
parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin kap 6.7: ”Det finns dock ingen tydlig strategi
kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen bör sträva efter att
fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och befintliga
parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10 procent
av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan laddning
vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring
laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.”
I strategins kap 8.5 hänskjuts övriga frågor om laddinfrastruktur till regionstyrelseförvaltningen:
”Region Gotland bör ansvara för fortsatt satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen, Tidplan: 2019-2025”
Föreslagen redovisning från teknikförvaltningen behövs därför även som underlag till
regionstyrelseförvaltningen, för att hantera uppdrag enligt parkeringsstrategin.
I arbetet inför parkeringsstrategin, där konsultfirman Ramböll arbetade med underlaget, hölls ett antal arbetsmöten även om laddinfrastruktur med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll fick även underlag från projektet Elbilslandet, ett
projekt där Region Gotland medverkade, om än i mycket begränsad omfattning. En
avsikt var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas
inom ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev fördröjt. Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt
tillgängliga laddplatser på Gotland, många av dem på besöksmål. S.k. snabbladdare
finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Det är möjligen för besökare och för fastboende utan egen parkering vid bostaden som behovet av laddning på allmän
parkering är störst. Här kommer teknikförvaltningens förhållningssätt till laddplatser
att få betydelse.
Från teknikförvaltningen behövs, i samarbete mellan avd. för fastighetsförvaltning
och utveckling, inriktningsbeslut om var det är lämpligast att sätta upp laddplatser på
regionens fastigheter, både på allmänna parkeringar och på personalparkeringar och
hur betalningen enklast löses för att använda dessa. Om konkurrens uppstår mellan
forts

51 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 25 forts
RS 2016/772

olika prioriterade grupper, behöver det beskrivas och hanteras. På platser med få
laddningar kan laddplatser utan betallösningar vara mest kostnadseffektivt. Trots det
har det i arbetsmöten om laddinfrastruktur, bland annat ur ett likabehandlingsperspektiv, lyfts från tekniska förvaltningen att laddplatser på offentligt ägd mark inte
ska erbjuda fri laddning av elbilar.
Vidare måste det skaps incitament på P-platser som erbjuder laddning att flytta
fordon när de laddat färdigt, så att de inte blockeras av redan laddade fordon.
Teknikförvaltningen har också påpekat att ansvarsfrågor för skador kopplade till
laddning ska vara utredda. Inom dessa frågor bedömer regionstyrelseförvaltningen att
regionfullmäktige bör uppdra till teknikförvaltningen att redovisa ställningstaganden i
en strategi för laddinfrastruktur inom regionägda fastigheter. Stöd för uppdraget kan
bland annat inhämtas i Energimyndighetens SOFT-utredning, i samarbetet med
länsstyrelsen som beskrivs ovan och i pågående arbete hos Energimyndigheten inom
deras gotlandsuppdrags delprojekt för transporter.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2016-11-21
Tekniska nämnden 2018-08-19, § 209
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
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Tjänsteskrivelse
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RS 2016/772
18 december 2018

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Laddplatser för elektriska fordon
Förslag till beslut

Tekniska nämnden ges i uppdrag att till Regionfullmäktige innan utgången av 2019
redovisa förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur för fordon inom
regionägda fastigheter, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och
laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
• Teknikförvaltningen ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på regionens parkeringar
•

Sammanfattning

Motionens yrkande att ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på
regionens parkeringsplatser, föreslås bli hanterat i en strategi som ska redovisas av
tekniska nämnden 2019, i samband med pågående arbete om laddinfrastruktur.
Förslaget är i överensstämmelse med parkeringsstrategin, antagen i
regionfullmäktige, i december 2018.
Ärendebeskrivning

Claes Nysell (L) har i en motion föreslagit att; Regionen skapar förutsättningar för
operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser", ”för att underlätta
och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga
laddplatser både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna”.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att Tekniska nämnden äger frågan om att
skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på de parkeringsplatser
där Region Gotland är fastighetsägare. Laddplatser för elfordon på allmänna
parkeringar diskuterades i underlaget till ny parkeringsstrategi och bereds under
2018/19 även i en arbetsgrupp för att ta fram ett planeringsunderlag för
laddinfrastruktur och tankställen för förnybara drivmedel, inom ett uppdrag till
länsstyrelsen, där Regionen medverkar genom att Regiondirektören ingår i styrgrupp
och medarbetare från samhällsbyggnads- respektive teknikförvaltningen deltar i
arbetsgrupp.
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I och med att detta arbete pågår, bedömer regionstyrelseförvaltningen att
Regionfullmäktige, med en mycket begränsad extra arbetsinsats från
teknikförvaltningen bör kunna få en redovisning av hur laddinfrastruktur för fordon
inom regionens egna fastigheter ska utvecklas, för att möta behov från allmänhet,
medarbetare och laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
Tekniska nämndens svar på denna motion hänvisade till arbetet med den nya
parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin kap 6.7: ”Det finns dock ingen tydlig strategi
kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen bör sträva efter att
fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och befintliga
parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10 procent
av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras
informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att
införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan
laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer
kring laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.”
I strategins kap 8.5 hänskjuts övriga frågor om laddinfrastruktur till
regionstyrelseförvaltningen:
”Region Gotland bör ansvara för fortsatt satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare. Ansvar:
Regionstyrelseförvaltningen, Tidplan: 2019-2025”
Föreslagen redovisning från teknikförvaltningen behövs därför även som underlag till
regionstyrelseförvaltningen, för att hantera uppdrag enligt parkeringsstrategin.
I arbetet inför parkeringsstrategin, där konsultfirman Ramböll arbetade med
underlaget, hölls ett antal arbetsmöten även om laddinfrastruktur med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll fick även underlag från projektet Elbilslandet, ett
projekt där Region Gotland medverkade, om än i mycket begränsad omfattning . En
avsikt var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas
inom ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev
fördröjt. Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt
tillgängliga laddplatser på Gotland, många av dem på besöksmål. S.k. snabbladdare
finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Det är möjligen för besökare och för
fastboende utan egen parkering vid bostaden som behovet av laddning på allmän
parkering är störst. Här kommer teknikförvaltningens förhållningssätt till laddplatser
att få betydelse.
Från teknikförvaltningen behövs, i samarbete mellan avd. för fastighetsförvaltning
och utveckling, inriktningsbeslut om var det är lämpligast att sätta upp laddplatser på
regionens fastigheter, både på allmänna parkeringar och på personalparkeringar och
hur betalningen enklast löses för att använda dessa. Om konkurrens uppstår mellan
olika prioriterade grupper, behöver det beskrivas och hanteras. På platser med få
laddningar kan laddplatser utan betallösningar vara mest kostnadseffektivt. Trots det
har det i arbetsmöten om laddinfrastruktur, bland annat ur ett likabehandlingsperspektiv, lyfts från tekniska förvaltningen att laddplatser på offentligt ägd mark inte
ska erbjuda fri laddning av elbilar.
Vidare måste det skaps incitament på P-platser som erbjuder laddning att flytta
fordon när de laddat färdigt, så att de inte blockeras av redan laddade fordon.
Teknikförvaltningen har också påpekat att ansvarsfrågor för skador kopplade till
laddning ska vara utredda. Inom dessa frågor bedömer regionstyrelseförvaltningen att
regionfullmäktige bör uppdra till teknikförvaltningen att redovisa ställningstaganden i
en strategi för laddinfrastruktur inom regionägda fastigheter. Stöd för uppdraget kan
bland annat inhämtas i Energimyndighetens SOFT-utredning, i samarbetet med
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länsstyrelsen och i pågående arbete hos Energimyndigheten inom deras
gotlandsuppdrags delprojekt för transporter.

Beslutsunderlag

Claes Nysell, L. Motion. Laddplatser för elektriska bilar. 2016-11-21.
Parkeringsstrategi och parkeringsnorm, RS 2018/990, antagen i RF 2018-12-17
TN§ 209. Motion. Laddplatser för elektriska fordon, 2018-08-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator; teknikförvaltningen, avd. för fastighetsförvaltning samt utv.avd.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 209

TN § 209

Motion. Laddplatser för elektriska fordon

TN 2017/1247
TN AU § 153

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar den till fullmäktige
för beslut.

Liberalerna har genom Claes Nysell i en motion till regionfullmäktige föreslagit
regionfullmäktige besluta att Regionen skapar förutsättningar för operatörer att
anlägga laddplatser på Regionens parkeringsplatser.
Som skäl anges att Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Det är ett av Region Gotlands visionsmål för år 2025. Det nationella målet att
persontransporter med bilar skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030. För att
underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det
tillgängliga laddplatser både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
Bedömning

Redan 2011 tog förvaltningen in offert på el-fordons laddare från företaget ModulSystem Sweden Ab. Offerten gällde deras ”HecCharger” som kan kopplas till
Regionens bestånd av parkeringsautomater av märke ”Hectronic Citea”. Avgiften var
då tänkt som efterskottsbetalning för laddning inklusive parkering. Projektet blev
dock aldrig genomfört på grund av att Regionen då valt att satsa på lokalt producerad
biogas. Regionen har två laddplatser på allmänna parkeringar. Den ena ligger vid
Cramérgatan och den andra vid Korsgatan. Båda dessa laddplatser gjordes för
tillfälligt bruk under Almedalsveckan, men har blivit permanenta. Elen till dessa
laddplatser sponsras av Geab. Båda dessa laddplatser ligger numera innanför den
gräns där inga fordon får finnas under delar av dygnet under Almedalsveckan. För att
undvika kritik för detta har Vattenfall anordnat ett antal laddplatser på parkeringen
söder om gamla Hamnterminalen. Dessa var bara uppsatta under Almedalsveckan.
På Gotland finns för närvarande ca 50 laddplatser som allmänheten har tillgång till.
Dessa laddplatser är utspridda över hela ön. Vid flera befintliga laddplatser på
Gotland erbjuder näringslivet gratis laddning. Trots låga elpriser är det angeläget att
offentliga laddplatser inte erbjuder fria fördelar till elbilsägare i förhållande till andra
fordonsägare.
I den parkeringsstrategi och parkeringsnorm som är under utarbetande anges
följande:
Parkering för elfordon:
Gotland ligger i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar. Det finns dock ingen
tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men regionen bör sträva
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 209

efter ett fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och
befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10
procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras
informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar syfte att hjälpa dessa att
införa laddpunkter. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas.
Utbyggnad av laddinfrastruktur
Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. I skrivande stund har Region Gotland drygt 50
ladd punkter vilket gör att det bara är Göteborg och Stockholm som ligger före.
Region Gotland bör ansvara för denna satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare.
I kommande parkeringsnorm anges möjligheter för byggherrar eller fastighetsägare
att erhålla ”rabatt” på parkeringstalen om särskilda åtgärder görs så som bilpooler
och cykel pooler. Att en viss del av parkeringarna på kvartersmark skall vara
utrustade med laddningsmöjligheter kommer också att anges. Parkeringsstrategin och
parkeringstalen är ännu inte antagna av Regionfullmäktige.
Parkeringsstrategin och parkeringstalen kommer att hantera de frågor som lyfts fram
i motionen. Det finns därför ingen anledning att starta en parallell process som
motionen föreslår.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Claes Nysell (L) yrkar på bifall till motionen.
Ordförande yrkar på bifall till arbetsutskottets förlag att motionen anses besvarad
och finner att yrkandet vunnit bifall.
Reservationer:
Claes Nysell (L), Patrik Thored (M) och Bo Ekelund (M) reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar den till fullmäktige för
beslut.
Beslutsunderlag

Motion. Laddplatser för elektriska bilar, Claes Nysell (L) 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2018-08-13
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 22

Planläggning av mark i Burgsvik. Motion

från Eric Martell (S)
Innehåll
• Motion 2018-09-24
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 24

• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Planläggning av mark i Burgsvik
I den fördjupade Översiktsplanen för Storsudret står att läsa:
En etablering av boende och verksamheter på en unik plats i Burgsvik kan bidra till en
ökad inflyttning och sysselsättning. De positiva effekter som en utveckling inom utpekat
LIS-område kan bidra till, bedöms stå i proportion till den eventuella påverkan på
strandskyddets skyddsvärde i det aktuella området.
Regionen som äger Öja Boxarve 1:21 och 1:22 är beläget inom ovan nämnda lisområde
och sträcker sig från Hoburgsvägen och ner till strandkanten.
Det är ett mycket attraktivt läge för bostadsbebyggelse och då de omfattar mer än 32 tusen
m2 vore det lämpligt att planlägga marken för ett blandat boende av främst hyresrätter men
också villatomter och eventuellt fritidsboende.
För att stimulera bostadsbebyggelse över hela Gotland så har RF beslutat om ”Dubbel
markanvisning”.
Då nya möjligheter för inflyttning till Burgsvik behöver skapas och att fastigheterna har ett
mycket attraktivt läge så bör de kvalificera sig till nästa upphandling.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland planlägger ovan nämnda fastigheter för blandad bebyggelse,
vidare:
att fastigheterna ingår i upphandling av dubbel markanvisning

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: gotland@socialdemokraterna.se

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 24

Motion. Planläggning av mark i Burgsvik

RS 2018/996
AU § 25

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att i en förstudie utreda
förutsättningarna för att planlägga de aktuella fastigheterna för bostäder samt att
därefter bedöma lämpligheten i att genomföra en dubbel markanvisning.

Eric Martell (S) yrkar i en motion till fullmäktige att Region Gotland planlägger Öja
Bocksarve 1:21 och 1:22 för blandad bebyggelse, vidare att fastigheterna ingår i
upphandling av dubbel markanvisning.
Regionen äger fastigheterna Öja Bocksarve 1:21 och 1:22. Delar av fastigheterna är i
FÖP Burgsvik 2025 utpekade som ett område för bostäder/verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det eventuellt kan finnas förutsättningar
för att planlägga fastigheterna för bostadsändamål och att detta borde utredas i en
förstudie.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att området skulle kunna vara intressant
för en dubbel markanvisning. Beslut om detta bör dock tas då en ny detaljplan vunnit
lagakraft och kunskap om rådande marknadsförutsättningar finnes.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/996
19 december 2018

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Planläggning av mark i Burgsvik
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att i en förstudie utreda
förutsättningarna för att planlägga de aktuella fastigheterna för bostäder samt att
därefter bedöma lämpligheten i att genomföra en dubbel markanvisning.

Bakgrund

Eric Martell (S) yrkar i en motion till fullmäktige att Region Gotland planlägger Öja
Bocksarve 1:21 och 1:22 för blandad bebyggelse, vidare att fastigheterna ingår i
upphandling av dubbel markanvisning.
Ärendebeskrivning

Region Gotland äger Öja Bocksarve 1:21 och 1:22. Fastigheterna ligger i Burgsvik
och sträcker sig från Hoburgsvägen och ner till strandkanten, se rödmarkerat område
på karta nedan.

Delar av fastigheterna har i den fördjupade översiktsplanen för Burgsvik 2025
antagen av RF 2013-06-17 § 59 utpekats som område för Bostäder/Verksamhet.
Området beskrivs i planen som ” Område där komplettering kan prövas antingen
genom bygglov eller genom detaljplan beroende på typ av exploateringsprojekt.
Området består idag av åkermark och betesmark men regionen anser efter avvägning
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att möjlighet till prövning av ny bebyggelse finns. Ny bebyggelse ska följa områdets
befintliga bebyggelsekaraktär när det gäller gestaltning, volym och placering. Inom
området finns troligen en äldre hamnplats varför arkeologisk utredning kommer att
krävas vid detaljplaneläggning.” Se karta nedan, aktuellt område utgörs av den norra
delen i område VI.

Detaljplaneläggning av regionens mark föregås normalt av en förstudie för att utreda
förutsättningarna att detaljplanelägga ett område. Regionstyrelseförvaltningen
beställer en förstudie från teknikförvaltningen som genomför denna i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar mark i Visby under
förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på mark på landsbygden och
används för att stimulera bostadsbebyggelsen över hela Gotland. Upplägget är
komplext och för att underlätta processen krävs att den mark som anvisas är
detaljplanelagd. Planprocessen kan sträcka sig över en flerårig period beroende på
eventuella överklaganden etc. Ifall fastigheterna Öja Bocksarve 1:21 och 1:22
detaljplaneläggs skulle dessa kunna vara lämpliga att användas i en dubbel
markanvisning. Beslutet för detta måste dock avgöras vid tidpunkten då en eventuell
detaljplan vunnit laga kraft. Marknadsförutsättningarna är avgörande för huruvida det
är lämpligt med en dubbel markanvisning. Vid en väldigt stark bostadsmarknad
behövs kanske inte en byggnation av området att stimuleras med mark i Visby och då
bör dubbel markanvisning inte användas utan en traditionell markanvisning av
området är att föredra.
Bedömning

Regionen äger fastigheterna Öja Bocksarve 1:21 och 1:22. Delar av fastigheterna är i
FÖP Burgsvik 2025 utpekade som ett område för bostäder/verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det eventuellt kan finnas
förutsättningar för att planlägga fastigheterna för bostadsändamål och att detta borde
utredas i en förstudie.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att området skulle kunna vara intressant
för en dubbel markanvisning. Beslut om detta bör dock tas då en ny detaljplan vunnit
lagakraft och kunskap om rådande marknadsförutsättningar finnes.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/996

Beslutsunderlag

Motion. Planläggning av mark i Burgsvik RS 2018/996

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till:
Teknikförvaltningen, Mark och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 23

Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter. Motion från Lena

Grund( MP)
Innehåll

• Motion 2018-06-18
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 23
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-27
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17, § 94

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter.
Det tillhör framtidens sjukvård att ha ett patienthotell. Patienthotellet bör vara beläget nära
sjukhusområdet och vara en integrerad del av vårt sjukhus. Hotellboendet skulle innebära bra service
för anhöriga och vissa patienter vid behov. Intäktsmöjligheter kan finnas, besparingar kan göras,
servicenivån i vården kan öka. Ett patienthotell kan fungera som en del av vården och utgöra både en
del av en modern organisation och en avlastning för vårdavdelningarna.
Partners, syskon och annan anhörig till nyblivna mammor kan bo här, då det är begränsade
möjligheter på lasarettet för dem att övernatta. De nyblivna föräldrarna kan bo kvar på
sjukhusområdet en eller flera extra nätter efter förlossningen, om detta skulle önskas.
Liberalerna vill att man undersöker möjligheterna och formen för ett patienthotell. Att beakta är att
en patienthotellplats kostar bara hälften så mycket per dygn som en vårdplats på sjukhuset och bara
en fjärdedel av en plats på förlossningsavdelningen för den som vill stanna nära sjukhuset efter
förlossningen. Exempel finns på sådana beräkningar från andra patienthotell t ex i Gävle. Med
hotellets hjälp kan man frigöra vårdplatser som kan användas för att öka operationsverksamheten
och korta vårdköer. Det blir också lättare att undvika överbeläggningar på vårdavdelningarna.
Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare, framförallt inom kirurgin och det är nödvändigt att anpassa
verksamheten efter den utvecklingen.
Hotellet ska erbjuda en lugn, trygg och avslappnande miljö, ha några rum som är
handikappanpassade och allergisanerade. Rummen bör ha hotellstandard och vara utrustade med
trygghetslarm. Både enkelrum och dubbelboende. Övrig vårdanpassning sker efter bestämd
verksamhetsinriktning.
Restaurang och café kan nås på lasarettet.
Hotellet kan tas fram i dialog med medarbetare inom vården t ex barnmorskorna. Det finns många
goda exempel att inspireras av i landet. Regeringen har i vissa andra fall tillfört stimulansmedel, som
stått för en stor del av finansieringen vid etablering av ett patienthotell.
Patienthotell betraktas som en bra verksamhet. För både personal, patienter och anhöriga.
Liberalerna på Gotland yrkar därför
•

•

Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att ordna ett
patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggningar, för nyblivna föräldrar, för anhöriga
till nyblivna mammor och för andra patienter som kan skrivas ut fr lasarettet men vill känna
trygghet nära lasarettet i några dagar.
Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning men med
möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov av ett
patienthotell som komplement till lasarettet.

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund, L

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 23

Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter

RS 2018/687
AU § 24

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Lena Grund (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att det tillhör framtidens
sjukvård att ha ett patienthotell, att hotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och
vara en integrerad del av vårt sjukhus samt vara en avlastning för vårdavdelningarna
och minska överbeläggningar. Vidare anser Lena Grund att intäktsmöjligheter kan
finnas, besparingar kan göras och att servicenivån i vården kan öka.
Liberalerna på Gotland yrkar på:
-

Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att
ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggning, för nyblivna
föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter som kan
skrivas ut från lasarettet, men vill känna trygghet nära lasarettet några dagar.

-

Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning
med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov
av ett patienthotell som komplement till lasarettet.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som redogör för underlag
som har samlats in i verksamheterna inklusive bostadsservice, förfrågan till nämndsekreterare om eventuella inlämnade synpunkter samt genom omvärldsspaning i
närmast jämförbart landsting, Blekinge. Nämnden uppfattar att motionens
intentioner är goda men finner ändå att behovet av patienthotell bedöms vara litet på
Gotland, till stor del på grund av att den patientgrupp som dominerar i motsvarande
verksamhet i andra landsting är personer som har strålbehandling. Denna patientgrupp behandlas inte på Gotland utan på fastlandet och bedöms göra så även i
framtiden. Med tanke på det förhållandevis lilla behovet, avsevärda investeringskostnader och begränsande markförutsättningar vid lasarettet föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning utifrån
behovsbedömningen, investeringskostnader och markförhållanden som beskrivs i
nämndens yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 23 forts
RS 2018/687
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17 § 594
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/687
27 november 2018

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Lena Grund (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att det tillhör framtidens
sjukvård att ha ett patienthotell, att hotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och
vara en integrerad del av vårt sjukhus samt vara en avlastning för vårdavdelningarna
och minska överbeläggningar. Vidare anser Lena Grund att intäktsmöjligheter kan
finnas, besparingar kan göras och att servicenivån i vården kan öka.
Liberalerna på Gotland yrkar på:
- Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar
för att ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggning, för
nyblivna föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter
som kan skrivas ut från lasarettet, men vill känna trygghet nära lasarettet
några dagar.
- Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad
omfattning med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle
visa större behov av ett patienthotell som komplement till lasarettet..
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som redogör för underlag
som har samlats in i verksamheterna inklusive bostadsservice, förfrågan till
nämndsekreterare om eventuella inlämnade synpunkter samt genom
omvärldsspaning i närmast jämförbart landsting, Blekinge. Nämnden uppfattar att
motionens intentioner är goda men finner ändå att behovet av patienthotell bedöms
vara litet på Gotland, till stor del på grund av att den patientgrupp som dominerar i
motsvarande verksamhet i andra landsting är personer som har strålbehandling.
Denna patientgrupp behandlas inte på Gotland utan på fastlandet och bedöms göra
så även i framtiden. Med tanke på det förhållandevis lilla behovet, avsevärda
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investeringskostnader och begränsande markförutsättningar vid lasarettet föreslår
hälso- och sjukvårdsnämnden att motionen avslås.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning utifrån
behovsbedömningen, investeringskostnader och markförhållanden som beskrivs i
nämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Motion Lena Grund (L) Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal
patient/anhöriglägenheter. 2018-06-18.
HSN § 594, remissyttrande Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter. 2018-10-17.
HSF tjänsteskrivelse HSN 2018/363, Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter. 2018-09-14.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lena Grund (L)
Maria Dalemar
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

HSN § 594

HSN § 594

RS Remiss - Motion. Patienthotell,
patientlägenheter och anhöriglägenheter

HSN 2018/363
HSN-AU § 610

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionens
yrkanden.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bedömning

Patienthotell är som motionen påpekar en bra verksamhet och intentionerna i
motionen är goda.
De landsting som har flest patienter boende på patienthotell i Sverige tillhör
verksamheter med strålbehandling. Denna patientgrupp vårdas inte idag på Visby
lasarett utan på fastlandet. Patientgruppen kommer i framtidens sjukvård också
fortsättningsvis att behandlas på fastlandet.
Med bakgrund av ovanstående synpunkter och att behovet uppskattas som ringa,
uppskattade höga investeringsbehov och att markförutsättningarna är begränsade
föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktig avslår motionens
yrkanden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 610
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionens
yrkanden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Protokollsutdrag
HSN § 594

Beslutsunderlag

Motion ”Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal
patient/anhöriglägenheter”
Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2018
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/363
14 september 2018

Leif Olsson, Kajsa Holmström

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss - Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktig att avslå motionens
yrkanden.

Ärendebeskrivning

Lena Grund (L) har inkommit med motion till Regionfullmäktige angående ”Skapa
ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter.
Lena Grund (L) anser att det tillhör framtidens sjukvård att ha ett patienthotell och
att hotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och vara en integrerad del av vårt
sjukhus samt vara en avlastning för vårdavdelningarna och minska överbeläggningar.
Vidare anser Lena Grund att intäktsmöjligheter kan finnas, besparingar kan göras
och att servicenivån i vården kan öka.
Liberalerna på Gotland yrkar på:


Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar
för att ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggning, för
nyblivna föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter
som kan skrivas ut från lasarettet, men vill känna trygghet nära lasarettet
några dagar.



Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad
omfattning med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle
visa större behov av ett patienthotell som komplement till lasarettet.
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Beredning

Förfrågan har gått ut till ett antal berörda chefer inom förvaltningen för att få en
uppskattning av behovsbilden i verksamheterna inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Vidare har nämndsekreteraren kontaktats för att få en bild
över eventuella inkomna ”Lämna dina synpunkter” med koppling till aktuell
frågeställning. Kontakt har också tagits med Bostadsservice, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att få en bild av resurser och tillgång till bostäder. En
enkel faktainsamling har också skett genom att inventera hur det ser ut inom andra
landsting i Sverige.
Synpunkter

Det finns ett flertal patienthotell i Sverige som organiseras på olika sätt. Ett flertal
drivs i landstingens egen regi och ett antal i privat regi. Graden av sjukvårdande
service varierar också mellan de olika patienthotellen, en del är bemannade med
personal med vårdutbildning, andra inte. Några sjukhus har också tecknat avtal med
reguljära hotell som patienter och anhöriga kan anlita till ett reducerat pris. Samtliga
landsting har ett betydligt högre antal invånare än Hälso- och sjukvården på Gotland.
Flertalet av patienthotellen har också en koppling till en strålningsenhet och annan
specialiserad vård, vilket bl.a. visar att behovet av patienthotell till viss del är
beroende vilken vård som erbjuds på sjukhusen.
Det är svårt att jämföra Hälso- och sjukvården på Gotland, Sveriges minsta
”landsting” med annat landsting och deras behov av patienthotell. Blekingesjukhuset
i Karlskrona är det som närmast går att jämföra med. Landstinget i Blekinge
genomförde 2017 en utredning för att kartlägga förutsättningarna för ett inrättande
av patienthotell. I Karlskrona fanns det under 90-talet ett antal reserverade platser för
patienter/anhöriga, främst för patienter från Kronoberg. Efterfrågan från patienter
var från början relativt låg och tunnades ut allt mer efterhand. Landstinget Blekinge
genomförde också en förfrågan till 19 verksamhetschefer som sammantaget gjorde
en bedömning att efterfrågan även fortsatt är minimal.
För att få en uppfattning om eventuella önskemål från patienter och anhöriga om
tillgång till ett patienthotell i Visby har frågan ställts till ett antal berörda chefer inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Cheferna har också gjort en egen bedömning av
behov av ett patienthotell.
Enhetschef för Obstetrik Gynekologi ser idag inget behov av patienthotell för våra
BB-patienter. Det finns möjligheter för partners att sova kvar i mån av plats, ingen
garanti, men att det oftast är möjligt. Enhetschefen ser dock att om hälso- och
sjukvården i framtiden kunde erbjuda vård och behandling för patienter tillhörande
andra landsting skulle förutsättningar vara annorlunda. Resursområdeschef öppen
och slutenvård ser att det föreligger ett begränsat behov, troligtvis beroende på att
resvägarna är korta på Gotland. Behovet är större av en väl fungerande
dagvårdsverksamhet än ett patienthotell.
Med anledning av Lena Grunds (L) yrkande på att etablera en uppstartsform av dylikt
boende i begränsad omfattning har kontakt tagits med Bostadsservice med förfrågan
om deras möjligheter att kunna erbjuda ”patienthotell” i mindre omfattning. Det är
redan idag resursbrist i verksamheten och bostäder erbjuds idag i stor omfattning till
bl.a. vikarier, konsulter, studenter och hyrpersonal. Det finns i dag 8 boenden i nära
anslutning till sjukhuset. Bostadservice klarar idag inget utökat uppdrag. Yrkande
skulle troligtvis innebära en nyproduktion av lokaler för patienthotell på
sjukhusområdet. Stor del av sjukhusområdet får inte bebyggas (”prickad
mark/strandskyddsområde”) och övriga ytor består till stor del av parkeringsplatser.
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Vidare ska en dylik investering och driftkostnader ställas i relation till bedömd nytta
av patienthotell samt i förhållande till andra investeringsbehov.
Lena Grund (L) menar i sin motion att ett patienthotell skulle frigöra vårdplatser som
skulle kunna användas på annat sätt och att ett hotell lättare skulle undvika
överbeläggningar. Den 1 januari 2018 trädde lagen, ”Samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (Lag 2017:612)” i kraft och syftar bl.a. till att främja att en
patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt
efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Målet
med Trygg hemgång är att skapa trygghet och hjälp till självständighet och därmed
minska risken att individen utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser. Trygghet för
den enskilde vid hemgång från en sjukhusvistelse ska skapas genom en god
samverkan mellan den öppna hälso- och sjukvården och socialförvaltningen.
Förvaltningens nämndsekreterare som handlägger samtliga inkomna ärenden ”Lämna
dina synpunkter” som berör hälso- och sjukvård kan inte erinra sig att någon
inkommen synpunkt angående behov av övernattning utifrån aktuell frågeställning
inkommit från 2016 fram till idag.
Bedömning

Patienthotell är som motionen påpekar en bra verksamhet och intentionerna i
motionen är goda.
De landsting som har flest patienter boende på patienthotell i Sverige tillhör
verksamheter med strålbehandling. Denna patientgrupp vårdas idag inte på Visby
lasarett utan på fastlandet. Patientgruppen kommer i framtidens sjukvård också
fortsättningsvis att behandlas på fastlandet.
Med bakgrund av ovanstående synpunkter och att behovet uppskattas som ringa,
uppskattade höga investeringsbehov och att markförutsättningarna är begränsade
föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå Regionfullmäktig att avslå
motionens yrkanden.
Beslutsunderlag

Motion ”Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal
patient/anhöriglägenheter”
Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2018
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Ungas sexuella hälsa. Motion från Eva

Gahnström (C)
Innehåll
• Motion 2018-06-18

• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 22
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17, § 597
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-20, § 123
• Utbildnings- arbetslivsförvaltningen 2018-10-29

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående ungas sexuella hälsa
Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och
förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för
tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet
aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har
varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är
välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många
ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar
om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till
exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker
Wisbygymnasiet regelbundet.

Därför föreslår jag:
att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa
mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 22

Motion. Ungas sexuella hälsa

RS 2018/691
AU § 23

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Gahnström (C) yrkar i motion på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att ett fungerande samarbete
pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan kring ungas sexuella
hälsa och att motionen kan anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 208-10-17, § 597
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-12-03 § 123
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19

46 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/691
19 december 2018

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Ungas sexuella hälsa
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bakgrund

Eva Gahnström (C) yrkar i motion på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och
Skolhälsovården.
Ärendets beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Avstämning har även gjorts med 1:e kurator i barn- och
elevhälsan för aktuell uppdatering av hur samarbetet fungerar, efter att nämnderna
lämnat sina svar.
Nämnderna svarar att samarbete pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och
elevhälsan. Sedan tidigare finns samarbete mellan barn- och elevhälsan, skolan och
ungdomsmottagningen genom att ungdomsmottagningen regelbundet besöker
högstadieskolor på landsbygden för information i klasser och möjlighet för
ungdomarna att få drop-in besök. Sedan höstterminen 2018 pågår även ett samarbete
gällande drop-in mottagning på Wisbygymnasiet. Samarbetat går ut på att det finns
ett team från ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator i ett
ändamålsenligt grupprum i nära anslutning till elevkaféet, tillgängliga för besök.
Efter att nämndernas tjänsteskrivelser formulerats har ungdomsmottagningen och
barn- och elevhälsan gjort avstämning. Beslut har fattats om att från 1 januari 2019
öka ungdomsmottagningens närvaro på Wisbygymnasiet från en gång per månad till
varannan vecka och tiden de är på plats har förlängts.
Samarbetet mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera
olika nivåer och utvärderas ständigt, exempelvis genom gemensamt arbete i Region
Gotlands STI-grupp (Sexuellt överförda infektioner), ledd av smittskyddsläkaren.
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 2018/691

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att ett fungerande samarbete
pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan kring ungas sexuella
hälsa och att motionen kan anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Motion. Ungas sexuella hälsa In 2018-06-18
Beslut. HSN§597 Remiss – Motion. Ungas sexuella hälsa. In 2018-10-17
Beslut. GVN§123 Motion. Ungas sexuella hälsa. In 2018-12-03

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Åsa Hedqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Leif Olsson Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Maria Benczy Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

HSN § 597

HSN § 597

RS Remiss - Motion. Ungas sexuella hälsa

HSN 2018/368
HSN-AU § 613

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad utifrån att samverkan mellan ungdomsmottagningen och
Wisbygymnasiet redan är etablerad.

Eva Gahnström (C) beskriver i sin motion att den psykiska ohälsan hos ungdomar
ökar. I motionen beskrivs att Gotland legat statistisk dåligt inom området ungas
sexuella hälsa, men att insatser har genomförts vilket medfört att Gotland nu har
mindre antal tonårsaborter och mindre antal klamydiafall.
Eva Gahnström (C) anser att fler insatser behöver göras och att det finns behov av
en ökad samverkan mellan ungdomsmottagningen och skolhälsovården, exempelvis
genom att ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet
regelbundet.
Eva Gahnström (C) föreslår därför:
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella
hälsa mellan ungdomsmottagningen och skolhälsovården.
Bedömning

I beredningen av remissvaret har samtal om nuläge och planering förts med
medarbetare på ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningen hade redan innan motionen skrevs inlett ett samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Från och med hösten 2018 inkluderar
samarbetet både så kallad drop-in mottagning och information ute i skolklasser
tillsammans med lärare från Wisbygymnasiet. Information kommer också att spridas
genom affischering på skolan och genom ungdomsmottagningens hemsida och på
Facebook. Ungdomsmottagningen hoppas på ett gott samarbete och positivt gensvar
från både elever, lärare och skolledning. Utvärdering kommer att genomföras efter
höstens planerade insatser.
Även gemensamma aktiviteter är planerade till hösten 2018 där modellen för
samverkan kommer att utvärderas efter genomförda insatser. Då hälso- och
sjukvårdsförvaltningen redan innan motionen skrevs har en etablerad samverkan
med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan motionen därmed anses vara
besvarad.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

HSN § 597

Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet och beskriver de
förtydliganden som gjorts i underlaget efter arbetsutskottets sammanträde.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 613
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Underlaget kommer att kompletteras inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

RS Remiss – Motion. Ungas sexuella hälsa
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2018
Skickas till
Regionfullmäktige
Lisa Stark, RSF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-20

GVN § 123

GVN § 123

RS remiss Motion. Ungas sexuella hälsa

GVN 2018/176
GVN au §

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

I en motion till regionfullmäktige förslås att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan ungdomsmottagningen och
skolhälsovården.
Det finns redan idag ett etablerat samarbete mellan ungdomsmottagningen och barnoch elevhälsan Sedan höstterminen 2018 pågår ett samarbete gällande så kallad
drop-in mottagning. Samarbetat går ut på att det finns ett team från ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator som besöker Wisbygymnasiet
på ett liknande sätt som sker på grundskolorna. Skillnaden är att besöken sker en
gång i månaden och att skolan upplåter ett ändamålsenligt grupprum i nära
anslutning till elevkaféet. Dessutom samverkar barn- och elevhälsans personal med
1:e lärare gällande ansvar för identitet, relationer och levnadsnormer med
ungdomsmottagningen i samband med dessa besök. Samarbetet mellan
ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera olika nivåer och
utvärderas ständigt.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet föreslår till nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Samordnare för skolans kurator Ulla-Maija Madison
Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2018/176
29 oktober 2018

Marie Benzcy
Chef för barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionstyrelsen avseende motion om ungas
sexuella hälsa
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Bakgrund

Eva Gahnström (C) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan ungdomsmottagningen och
skolhälsovården.
Motionären anser att fler insatser behöver göras och att det finns behov av en ökad
samverkan mellan ungdomsmottagningen och skolhälsovården, exempelvis genom
att ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet
regelbundet.
Ärendebeskrivning

Det finns redan idag ett etablerat samarbete mellan ungdomsmottagningen och barnoch elevhälsan Sedan höstterminen 2018 pågår ett samarbete gällande så kallad dropin mottagning. Samarbetat går ut på att det finns ett team från
ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator som besöker
Wisbygymnasiet på ett liknande sätt som sker på grundskolorna. Skillnaden är att
besöken sker en gång i månaden och att skolan upplåter ett ändamålsenligt grupprum
i nära anslutning till elevkaféet. Dessutom samverkar barn- och elevhälsans personal
med 1:e lärare gällande ansvar för identitet, relationer och levnadsnormer med
ungdomsmottagningen i samband med dessa besök. Samarbetet mellan
ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera olika nivåer och
utvärderas ständigt.
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Nedan följer några ytterligare exempel på samarbeten mellan förvaltningarna:
En skolsköterska från barn- och elevhälsan ingår i STI-gruppen (Sexually
Transmitted Infections) tillsammans med representanter från
ungdomsmottagningen, Smittskyddet och Folkhälsomyndigheten.
• Barn- och elevhälsan har även representant i Forumgruppen Sexualitet och
Relationer tillsammans med ungdomsmottagningen, Folkhälsomyndigheten,
Habiliteringen och Ungdomsavdelningen som ligger inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
• Skolsköterskorna och kuratorerna på regionens grundskolor samarbetar med
ungdomsmottagningen genom att underlätta, informera och förbereda eleverna
inför ungdomsmottagningens besök. Skolsköterskorna upplåter sina
mottagningsrum under de 2 – 3 besök per termin och skola som är standard.
•

Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har redan en etablerad samverkan med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att motionen anses
besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

RS Remiss – Motion. Ungas sexuella hälsa
Underlag från Ulla-Maija Kristing Madison, 1:e Skolkurator och samordnare
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 25

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Karl-Allan Nordbloms (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.
b) Johan Petterssons (SD) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Rosita Siggelin
Registrator-RS; Per Lundin
VB: AVSÄGELSE inkom 30 dec 2018
den 7 januari 2019 11:16:52

Hejsan,
Att registreras på ärende RS 2018/9.

//Rosita

-----Ursprungligt meddelande----Från: Karl-Allan Nordblom [mailto:kanordblom@hotmail.com]
Skickat: den 30 december 2018 19:19
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Kopia: Isabel Enström <isabel.enstrom@mp.se>
Ämne: AVSÄGELSE
AVSÄGELSE
Härmed avsäger jag mig mina uppdrag i Region Gotland, Fullmäktige och Valberedningen, att gälla från och
med 11/1 2019.
Bästa hälsningar
/Karl-Allan Nordblom
Västerhejde Graune Parkväg 5, Visby.

Skickat från min iPhone

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johan Morgonsol
Per Lundin
Entledigande fullmäktige
den 1 februari 2019 14:09:50

Till
Statssekreterare Per Lundin
Region Gotland
Härmed begär jag omedelbart entledigande som ersättare i regionfullmäktige för
Sverigedemokraterna Gotland.
Med vänlig hälsning
Johan Pettersson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 26

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a) Patrik Thoreds (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktiges
valberedning
b) Karl-Allan Nordbloms (MP) avsägelse som ersättare i
regionfullmäktiges valberedning
c) Val av ersättare i socialnämnden (vakant plats, MP)
MP
Laila Ljunggren, Pjäsgatan 92, 621 38 Visby
d) Fyllnadsval som ledamot i Gotlands lantbruksmuseum i Havdhem
(efter Christer Mattson, C)

VAKANT

e) Avsägelser i Närs Sparbank
C
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga
L
Andreas Wiklund, Lau Liffride 127, 623 62 Ljugarn
S
???
f) Nyval till Gotlandshem värme AB
Elisabeth Kalkhäll VD AB Gotlandshem, ledamot
M
Roger Wärn Box 50, 623 15 Stånga, ledamot
S
Bo Björkman Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby, suppleant
Marcus Åslund ekonomichef AB Gotlandshem, suppleant
g) Nyval av ledamot i Östersjöns författar- och översättarcentrum
C
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
h) Nyval av ersättare i Östersjöns författar- och översättarcentrum
C
Eva Ahlin, Mästerby Bander 108, 622 32 Gotlands Tofta
M
Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby
forts.

forts.
i) Val av förtroendevalda revisorer till styrelser, föreningar m.m.
Förteckning utsänds separat

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Patrik Thored
Rosita Siggelin; Per Lundin
jesper.skalberg@gmail.com
Avsägelse - Patrik Thored
den 11 december 2018 09:37:18

Hej.
Undertecknad önskar härmed avsäga sig samtliga politiska uppdrag för moderaterna, inom
region Gotland. Ärendet önskas behandlat på regionfullmäktige 17 dec.
Underskriven avsägelse inlämnas på Visborg under dagen.
Mvh
Patrik Thored

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Rosita Siggelin
Registrator-RS; Per Lundin
VB: AVSÄGELSE inkom 30 dec 2018
den 7 januari 2019 11:16:52

Hejsan,
Att registreras på ärende RS 2018/9.

//Rosita

-----Ursprungligt meddelande----Från: Karl-Allan Nordblom [mailto:kanordblom@hotmail.com]
Skickat: den 30 december 2018 19:19
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Kopia: Isabel Enström <isabel.enstrom@mp.se>
Ämne: AVSÄGELSE
AVSÄGELSE
Härmed avsäger jag mig mina uppdrag i Region Gotland, Fullmäktige och Valberedningen, att gälla från och
med 11/1 2019.
Bästa hälsningar
/Karl-Allan Nordblom
Västerhejde Graune Parkväg 5, Visby.

Skickat från min iPhone

Register över förtroendevalda 2019-2022

STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE,

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

STYRELSEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GOTLAND
Finsam

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

AB GOTLANDSHEM

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDSHEM VÄRME AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDS ENERGI AB – GEAB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
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GOTLANDS ELNÄT AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGSSERVICE AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

WISBY STRAND CONGRESS & EVENT GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

INSPIRATION GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2019-2022

Grupp 1

Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Stiftelsen för julgåva i Visby
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Grupp 2

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

FÖRENINGEN LEADER GUTE
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
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SCIENCE PARK GOTLAND
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

GOTLANDS FILMFOND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

Ersättare för lekmannarevisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2019-02-25

Handlingar till

Ärende 27

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

Innehåll
• Pia Malmros medborgarförslag om att utreda och införa en turistavgift.
RS 2018/197

• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 28
• Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)
• Lena Björks medborgarförslag om upprustning av salongen i Slite teater.
RS 2018/298

• Tekniska nämnden 2018-12-13, § 302
• Medborgarförslag (Inkom 2018-03-12)
• Hans A Svenssons medborgarförslag om ISPS-zon kring kryssningskajen.
RS 2018/299

• Tekniska nämnden 2018-12-13, § 301
• Medborgarförslag (inkom 2018-03-12)
forts.

forts.
• Magnus Petterssons medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på Rutegatan
i Visby. RS 2018/652
• Tekniska nämnden 2019-01-31, § 35
• Medborgarförslag 2018-06-11

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 28

Medborgarförslag. Utreda och införa en
turistavgift

RS 2018/197
AU § 29

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Pia Malmros har i ett medborgarförslag 2018-02-13 föreslagit att Region Gotland ska
utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa en turistavgift vid hotellövernattningar.
Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En turistavgift baserad på hotellövernattning faller utanför denna ram och är därför en skatt som kan jämföras med
Stockholms trängselskatt. Det är inte möjligt för enskild region eller kommun att
själva införa en turistskatt.
Under 2018 lämnade en särskild utredning (SOU 2017:95) sitt betänkande ”Ett land
att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Syftet
med utredningen har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen
som export- och jobbmotor i hela landet. Uppdraget omfattade inte någon översyn
av skatte- och avgiftsregler.
På några svenska destinationer har frivilliga system byggts upp av näringslivsorganisationer exempelvis i Hemavan/Tärnaby och Funäsfjällen. Upplägg, finansieringsmodell och användning av insamlade medel beslutas av deltagande företag.
Behovet av en ekonomisk förstärkning för besöksnäringen och för de verksamheter
och besöksmål inom natur- och kulturområdena som utgör besöksanledningar är
välkänd.
Införande av en turistavgift/turistskatt kräver en lagändring. Region Gotland har
ingen möjlighet att på egen hand införa en sådan. Frågan om turistavgift måste därför
drivas på annat sätt och av besöksnäringens aktörer. Diskussioner kring detta pågår
inom ramen för framtagandet av en gemensam strategi för besöksnäringen på
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

58 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 28 forts
RS 2018/197
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-12
Skickas till
Förslagsställaren (inkl RSF tjänsteskrivelse)
Regionfullmäktige

59 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARTÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
REGION GOTLAND

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

<H&VQ[£L
u

LJTr£c(. och t_s2p2£L &n 2^j

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.

Och
avg
g fl-

>U- infi./01

hö fe (/ över-

^J

likt den

hr
zoiw och

,

(ca.
fen
-x-h

UuJLhxrarv.
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 in.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.

180201

JJanjnteckning
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-13

TN § 302

TN § 302

Medborgarförslag; Planera och genomföra
upprustning av salongen i Slite Teater

TN 2018/880
TN AU § 231

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren föreslår
att Regionfullmäktige ska uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra
upprustning av salongen i Slite Teater.
Bedömning

Teknikförvaltningen genomförde under 2016 ombyggnation och
tillgänglighetsanpassning av teatern, man gjorde även översyn avseende brandskyddet
och utrymningsvägar.
Det pågår en diskussion om att det finns behov att byta ut salongens bänkar/stolar
och att göra underhåll på mattan. I diskussionen med kultur och
fritidsavdelningen(KFA) och Slite biografförening så har föreningen framfört att de
ska söka bidrag för att medfinansiera utbytet av bänkar/stolar. TKF/FFA och KFA
avvaktar att Slite biografförening ska återkomma med en redovisning på hur stort
ekonomiskt bidrag de erhållit.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen, KFA

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Medborgarförslag
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Regionfullmäktige föreslås uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra upprustning av
salongen i Slite Teater.

Motivering
Slite Teater byggdes 1954 av Slite Köping. Teatern ägs och underhålls av Region Gotland.
Teatern används av Slite Biografförening för bio, opera- och balettföreställningar live som sänds från
Metropolitan och Bolsjojteatern och konserter med fullsatt salong flera gånger om året.
Lokalen används också av olika teatergrupper som arrangerar teaterföreställningar bland annat i
samarbete med Riksteatern. Teaterlokalen utnyttjas för samhällsinformation från Region Gotland och
av Solklintskolan. Informationsmöten hålls här också av Slite Intresseförening och andra ideella
föreningar.
Sammantaget är lokalen en viktig del av kulturlivet på Norr. Region Gotland vill med regionalt
utvecklingsarbete "ti!!gäng!iggöra genom lokaler möjligheten til! ett brett utbud av aktiviteter över hela
ön för en attraktiv boendemiljö" Slite Teater kan ses som en viktig del av det regionala
utvecklingsarbetet.
Region Gotland har tillsammans med Biografföreningen rustat upp och handikapp-anpassat foajén.
Genom att utnyttja biblioteket intill vid större arrangemang är denna del av teatern tillfyllest.
Teatersalongen är, med träpaneler och armaturer ett vackert exempel på femtiotalsarkitektur.
Teatersalongens ursprungliga stolar är efter mer än 60 år helt utslitna och måste bytas.
l samband med att Region Gotland lämnade Borgen för biostaden i början av tjugohundratalet flyttades
några bänkrader till Slite Teater där några bänkrader längst bak byttes ut. Golvet i salongen har varit
vattenskadat och behöver sannolikt bytas ut innan nya stolar monteras.
l samband med utbytet av bänkrader minskades antalet sittplatser från 350 till 280.
Det går antagligen inte att återfå ursprungligt antal platser. Kraven på sittkomfort och benutrymme har
ändrats under 60 år. Det är ändå angeläget att öka antalet sittplatser för att ge båttre ekonomi vid de
live konserter som regelbundet ordnas.
Jag samtycker till internetpublicering
Slite 2018-03-07

Lena Björk
Storgatan
624 48 Slite
marin.textil.gotland@telia.com

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-13

TN § 301

TN § 301

Medborgarförslag; Gör en ISPS-zon kring
kryssningskajen i Visby

TN 2018/881
TN AU § 230

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Hans A Svensson har inkommit med ett medborgarförslag om en ISPS-zon kring
kryssningskajen i Visby hamn.
Förslagsställaren bygger sitt förslag på att de flesta attentaten mot kryssningsfartyg
har kommit från sjösidan med hänvisning till ”GOOGLE” och en artikel; Risk of
maritime terrorism attacks against cruise ships.
Bedömning

Transportstyrelsen har godkänt Visby hamns skyddsutredning och skyddsplan för
sjöfartskyddet, vilket innebär att hamnen vidtagit de åtgärder i enlighet
skyddsutredning och skyddsplan som krävs, för ett fullgott skydd i enligt ISPS koden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Skickas till
Hamnavdelningen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2018 -03- 1 2
REGION GOTLAND

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

Gör en ISPS-zon kring kryssningskajen i Visby.

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 Bilagal.

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 framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.
Namnteckning
//'
/
/>
^
Datum & (\Q \ 4
<S tAJ> 1
Namnförtydligande

/ffr^i

?r <fa*2*rtt&^^

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 41 Visby
sm2dyr@gmail.com

Medborgarförslag Hans A Svensson, Visby.

(Bilaga 1.)

De flesta onda anslag mot sjöfarten har genomförts från sjösidan.
Slite hamn har en ISPS-anpassning av utskeppningszonen vid
cementkajen med kringliggande vattenområde.
Marin- och Kryssningsfartyg är i sammanhanget överrepresenterade,
i den tillgängliga dokumentationen och de flesta anslagen har utförts
från sjösidan.
Komplettera kryssningskajen med en skyddszon kring vattenområdet
i likhet med den som finns i Slite.

Referensdokumentation "Googlad" med söktext:
Maritime Terrorism Risk andLiability
(med länk till fulltext av dokumentet och Kapitel 5.
Risks of Maritime Terrorism Attacks Against Cruise Ships
(sid. 73 - 85).

Ufs, 2005-02-09, Nr 54
(Sid 7,8 ger information/sjökortsbild av områdesbegränsningar
av ISPS-zonen i Slite hamn.)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 35

TN § 35

Medborgarförslag. Åtgärda trafikfarlig kurva
på Rutegatan med refug och/eller
övergångställe

TN 2018/1761
TN AU § 28

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sätta upp en refug eller göra ett övergångsställe vid en kurva på Rutegatan.
Orsaken är att trafikanter genar genom kurvan och kommer då över på fel sida
genom kurvan.
Bedömning

Förvaltningen har vid besök på platsen konstaterat att sikten i kurvan är dålig delvis
beroende på växtlighet på kvartersmark. Det är inte motiverat med ett
övergångsställe eller en refug på platsen. Förvaltningen kommer att uppmana
fastighetsägarna att ta bort växtlighet så att sikten i kurvan blir bättre. För att
tydliggöra att det inte är lämpligt att gena i kurvan kommer förvaltningen att se till att
en heldragen linje målas genom kurvan. Förövrigt gäller grundbestämmelserna i
Trafikförordningen. ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den
omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180611
Tjänsteskrivelse 20180927
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Änr
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REGION GOTLAND

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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.

S Kl uP f Bl' UTBf
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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

i l

Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotjand.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inledan behandlas sornejUnrabfSfoarforslag.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-02-25

Handlingar till

Ärende 28

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Klas Erikssons medborgarförslag om belysning vid utfart från Ica Maxi
Arena. (inkom 2018-12-10) RS 2018/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Affe Anderssons medborgarförslag om ändrat intervall för sophämtning.
(inkom 2018-12-17) RS 2018/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Karin Stephanssons medborgarförslag om hundrastgård vid Kärleksstigen i
Visby. (inkom 2018-12-18) RS 2018/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Linnéa Jacobssons medborgarförslag om terapi med avslappningsbad i
saltvatten. (inkom 2018-12-20) RS 2018/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Eva Eneroths medborgarförslag om vägbelysning från Norra kyrkogården till
Snäckbacken. (inkom 2019-01-08) RS 2019/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Christina Fredrikssons medborgarförslag om rökfritt på Östercentrum.
(inkom 2019-01-13) RS 2019/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
forts.

forts.
•

Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att förbättra säkerheten för
gående och cyklister på Skarphäll.
(inkom 2019-01-18) RS 2019/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Johan Bards medborgarförslag om devisen cykel först inom området
färjeleden plus Broväg. (inkom 2019-01-30). RS 2019/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Johan Bards medborgarförslag om att nyttja oanvänd datorkraft för
forskningsändamål. (inkom 2019-01-30) RS 2019/
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2018-12-10 16:39

Ärendenummer
#8536

Sida
1(1)

Inskickat av: KLAS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysningen på utfarten från Ica Maxi Arena.
Beskrivning och motivering
Det skulle vara bra om någon som är duktig på trafiksäkerhet kunde titta på trafiksituationen där kvällstid.
Min upplevelse är att det är bra och stark belysning på parkeringen och området runt Ica Maxi Arena. På kvällstid/vintertid när man ska
köra därifrån så åker man från den starka belysningen ut i beckmörker, och ganska direkt kommer vägen där man har väjningsplikt. Jag
hade i fredags problem att hinna ställa om från det upplysta till mörkret och var med om en trafikolycka där, kollision med en annan bil.
Som tur var inga personskador bara plåt-men jag tänkte att det kan vara värt att se över så inga andra olyckor sker. Det är ju många bilar
som ska in och ut från arenan.
(Och jag tror att det varit fler olyckor där, letade i tidningen, vet dock inte om dessa varit relaterade till belysning/mörker)
Kanske en möjlig lösning är att belysa "hela vägen ut" och på Västerhejde langs väg in till Visby? / mvh Klas

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
KLAS ERIKSSON
Adress
SLOTTSBACKEN 5 A LGH 1001

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
klasagaton@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2018-12-17 18:47

Ärendenummer
#8620

Sida
1(1)

Inskickat av: AFFE ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sophämtning .
Beskrivning och motivering
För något år sedan ändrades intervallen för sophämtning till var 4.e vecka mot tidigare varannan vecka. Denna sommar som var senast var
inte trevlig avseende lukt samt förekomst av fluglarver. Jag föreslår att sophämtning sker varannan vecka under sommarperioden.
Med vänlig hälsning
Affe Andersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
AFFE ANDERSSON
Adress
VÄTE KVIE 500

Postnummer och ort
62378 KLINTEHAMN

E-postadress
affeaxel@comhem.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2018-12-18 15:04

Ärendenummer
#8627

Sida
1(1)

Inskickat av: Karin Stephansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hundrastgård i Visby
Beskrivning och motivering
Många saknar en hundrastgård i Visby. Det finns en bra plats längs Kärleksstigens övre sträckning som består av ett gammalt stenbrott. Där
räcker det att sätta ca 10 m nätverksstängsel, en grind, en sopkorg och kanske ett par soffor så är rastgården ordnad. Rasbranterna i brottet
fungerar sannolikt som en tillräcklig begränsning i områdets kanter.
Platsen är välbelägen eftersom många promenerar med sina hundar i området. Stenbrottet ligger längs stråket men är samtidigt lite
sidoordnat och borde inte störa sin omgivning. Hundrastgården skulle öka attraktiviteten i naturreservatet och ge både hundägare och
hundar en naturlig träffpunkt.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
stenbrott.jpg (444 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Karin Stephansson
Adress
VIKINGAGATAN 14

Postnummer och ort
62155 VISBY

E-postadress
karin@utearkitektur.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2018-12-20 20:36

Ärendenummer
#8663

Sida
1(1)

Inskickat av: LINNÉA JACOBSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avslappnings terapi
Beskrivning och motivering
Jag har läst att det finns ett salt vatten bad som kan ge avslappnande effekt om man är oroad eller stressad av traumatiska händelser, man
får möjlighet att släppa stress genom att ligga i saltvatten som gör att man flyter och hjärnan får slappna av.
Det finns att läsa om på internet - det kallas floating.
Jag tycket psykiatrin borde erbjuda detta och att en sådan floating pod installeras på Norra Hansegatan 4A.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LINNÉA JACOBSSON
Adress
JUNGMANSGATAN 155 LGH 1003

Postnummer och ort
62152 VISBY

E-postadress
linneajacobsson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-01-08 15:29

Ärendenummer
#8792

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA ENROTH

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag och flera med mig skulle vilja ha vägbelysning den korta sträckan från Norra Kyrkogården upp till belysningen startar vid
Snäckbacken, det är bäcksvart nu på vintern, och är en väg som är väldigt trafikerad, vi är många som går och cyklar, rastar hundar mm på
denna väg eftersom det är den närmaste vägen in till Visby, och till lassarettet. Det är ibland förenat med livsfara och otäck sträcka.
Många barn/ungdomar går ofta ensamma denna mörka väg året om den är ca 1 km kortare än vägen nere vid havet och kortare än
lummelundsväg.
Beskrivning och motivering
Det finns vägbelysning fram tom infarten Gustavsvik sen är det ett uppehåll på ca 1 km till branta backen vid Snäck där belysningen startar
igen.
det är många fler som är bofasta härute nu eftersom det tillkommit en hel del lägenheter från dec 2016
jag har tidigare skickat in detta förslag men inte fått något svar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
EVA ENROTH
Adress
SNÄCKBACKEN 16 K

Postnummer och ort
62141 VISBY

E-postadress
evaenroth@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-01-13 20:05

Ärendenummer
#8875

Sida
1(1)

Inskickat av: CHRISTINA FREDRIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Rökfria områden
Beskrivning och motivering
Rökfritt Östercentrum! Luften står stilla mellan husen och många lider av cigarettrök.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
CHRISTINA FREDRIKSSON
Adress
LYCKEBOGATAN 8

Postnummer och ort
62149 VISBY

E-postadress
Christina.fredriksson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-01-18 16:59

Ärendenummer
#8980

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Säve-Söderbergh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphäll
Beskrivning och motivering
År 2014 lämnade jag in ett medborgarförslag som avsåg att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphällsområdet.
Förslaget avvisades av tekniska nämnden med hänvisning till en detaljplan för området som skulle förverkligas.
Detaljplanen för Skarphäll togs upp av regionfullmäktige 13 juni 2011. Trafiksituationen på Skarphäll betecknades då som ohållbar. Bilar
som står i flera minuter och väntar på att få köra ut, fotgängare som är rädda för att korsa gatan trafiksituationen på Skarphäll börjar bli
ohållbar. P4 Gotland.
År 2014 konstaterar Gotlands Tidningar att detaljplanen som bland annat innebar att regionen skulle bygga en säker passage för cyklister
och fotgängare inte förverkligats beroende på att fastighetsägarna inte gjort sin del av åtagandet.
År 2016 skriver Gotlands Tidningar I sommar är det fem år sedan detaljplanen för Skarphällsområdet antogs, en plan som skulle ge bättre
och säkrare trafikmiljö Det känns angeläget att ordna en säker överfart för oskyddade trafikanter, men eftersom det krävs att vissa in- och
utfarter då tas bort så vill vi inte göra det förrän vi fått fastighetsägarna att ta sin del av ansvaret, säger Lennart Klintbom
År 2019 har ingenting hänt. Trafikmiljön är lika osäker för cyklister och fotgängare.
Regionen värnar m sina medborgare hälsa och förordar att vi cyklar/går när så är möjligt hellre än tar bilen. Men det kan inte ske med akut
fara för livet!
Därför skulle jag ånyo vilja lämna in ett medborgarförslag angående trafiksituationen på Skarphäll.
I avvaktan på att den stora planen från 2011 förverkligas föreslår jag följande provisoriska åtgärder:
Sänk hastigheten till 30 km/timmen
Anlägg markerade övergångsställen för gående och cyklister företräde för cyklister framför bilarna i börja (befintlig), i mitten och i slutet
av Skarphällsgatan. Övergångsstället bör förses med blinkande varningsskyltar (sådana som finns vid övergångsstället mot
Wisbygymnasiet).
Vid de otaliga utfarterna bör företrädesskyltar / varningsskyltar för korsande cykel- och gångtrafik sättas upp.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Anna Säve-Söderbergh
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 313

Postnummer och ort
62154 VISBY

E-postadress
anna.save-soderbergh@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-01-30 12:55

Ärendenummer
#9146

Sida
1(1)

Inskickat av: Johan Bard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Devisen Cykel först! inom färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Beskrivning och motivering
Visby har potential att vara en utmärkt cykelstad där långt många fler invånare, och turister, skulle kunna cykla om man beslutade att
samtliga regionens förvaltningar framöver ska arbeta utifrån devisen Cykel först inom området färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Vägen till arbetsplats, handel eller skola Cykel först!
Nyanlagda parkeringar Cykel först!
Planering av nya gator och korsningar Cykel först!
Snöröjning Cykel först!
Och så vidare.
Genom att regionfullmäktige beslutar om devisen Cykel först inom redan nämnt område, skulle vi ta ett tydligt ställningstagande som inte
bara inbjuder fler till att cykla i Visby, utan i slutänden gynnar både miljön och folkhälsan i Visby.
Samma devis kan med fördel även beslutas om för områden i Hemse och Slite, dock har jag inget färdigt förslag för dessa.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Cykelförst.PNG (351 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Johan Bard
Adress
FURUGATAN 130

Postnummer och ort
62144 VISBY

E-postadress
bard.johan@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-01-30 13:55

Ärendenummer
#9148

Sida
1(1)

Inskickat av: Johan Bard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Nyttja oanvänd datorkraft för forskning
Mitt förslag är att regionfullmäktige ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att låta regionens datorer bidra
med datorkraft till lämpliga forskningsprojekt via BOINC.
Beskrivning och motivering
Region Gotland har idag flera tusen datorer stående på olika arbetsplatser som används av de anställda för att sköta sina arbeten. När de
anställda inte använder sina datorer står dock datorkraften outnyttjad i väntan på att någon ska komma och använda datorn. Ett stort
resursslöseri!
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) är ett sätt att utnyttja den outnyttjade datorkraften för att gynna
mänskligheten som helhet. Detta genom att låta den oanvända datorn genomföra beräkningar för olika forskningsprojekt. Projekten kan
bland annat vara att analysera klimatmodeller, förstå orsakerna till alzheimer, hitta nya sätt att bekämpa cancer samt tyda uppfattade
signaler i världsrymden.
Mitt förslag är att regionfullmäktige ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att låta regionens datorer bidra
med datorkraft till lämpliga forskningsprojekt via BOINC.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing
https://boinc.berkeley.edu/

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Johan Bard
Adress
FURUGATAN 130

Postnummer och ort
62144 VISBY

E-postadress
bard.johan@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803
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Svar på interpellationerna kommer att finnas i den komplettering
som läggs ut under regionfullmäktiges kallelse på Region Gotlands
hemsida fredag eftermiddag innan sammanträdet.

Interpellationer
Innehåll
• Brittis Benzlers (V) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om läget med den dubbla markanvisningen. RS 2018/1362

Interpellation till
Regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius, om läget med
den dubbla markanvisningen

Sjonhem 2018-12-14

Den 26/4 2018 beslutade Regionstyrelsen om tilldelning för en så kallad dubbel
markanvisning. Österleds Fastighets AB tilldelades de tre fastigheterna Klinte
Odvalds 1.35, Hemse Talgoxen 3 och Visby Kopparslagaren 1. Anvisningen hade
föregåtts av en markanvisningstävling och krav ställdes i anvisningen på att bygga
med hyresrätt och att tomterna utanför Visby skulle bebyggas innan tomten i Visby.
Mina frågor:
Vad har hänt i ärendet efter Regionstyrelsens beslut?
Har bygglov sökts för någon eller några av tomterna?
Om bygglov har sökts, hur många lägenheter avser man bygga på aktuell tomt?
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se
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Information. Revisionsrapporter
Innehåll
• Granskning av inköp och upphandling av entreprenad-avtal
• Granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och vägar
• Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2019-01-08

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal.
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis
har en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av
entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundar sig i sin tur på de bedömningar som görs av de kontrollmål (som framgår i avsnitt 3.1 i revisionsrapporten) som granskningen grundats på.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika
och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll
ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och för kännedom till regionstyrelsen. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder
som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

2 (2)

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av inköp
och upphandling av
entreprenadavtal

Ebba Lind
Gustav Näslund
December 2018
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna på Region Gotland genomfört en
granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal. Syftet med granskningen har
varit att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis har en
ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Detta mot bakgrund av
bedömningarna av kontrollmålen i avsnitt 3.1.
Vi rekommenderar tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för
upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Region Gotland upphandlar varor, tjänster och entreprander för stora belopp årligen. All
upphandling i offentliga organisationer regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Sedan 1 januari 2018 gäller nya tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.
Regionen har själva genomfört en genomlysning av teknikförvaltningens hantering av
ramavtal med fokus på entreprenadavtal. Vid genomlysningen noterades följande brister
och förbättringsområden: inköps- och upphandlingsorganisationen, ramavtalsdatabasen,
uppföljning av ramavtal, interaktion med leverantörer och blivande leverantörer samt
dokumentering av rutiner.
Revisorerna har mot bakgrund av genomförd risk och väsentlighetsanalys inför
revisionsåret 2018 beslutat om en granskning avseende inköp och upphandling av
entreprenadavtal.

1.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål formulerats:







1.3.

Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för inköp- och upphandlingsprocessen.
Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.
Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och regionens
regler.
Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal
avseende innehåll och omfattning finns och tillämpas.
Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling av ramavtal finns
och tillämpas.

Revisionskriterier

Utgörs av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunal redovisningslag samt
styrande och stödjande dokument kring intern kontroll.

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avgränsning har gjorts till entreprenadavtal och
granskning har skett utifrån revisionsfråga och formulerade kontrollmål.
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En registeranalys har gjorts för att kontrollera följsamheten till LOU (med avseende på
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav) samt för att kontrollera regionens
avtalstrohet gällande köp från befintliga avtal, samt att inköp överensstämmer med
tecknade avtal. Med utgångspunkt i detta material har verifiering gjorts avseende ett urval
upphandlingar och inköp under 2017 och 2018. Registeranalysen är gjord baserad på följande
konton:

6151x – Byggnadsarbeten
6152x – Anläggningsarbeten
617xx – Husbyggnadsentreprenader
618xx – Anläggningsentreprenader
Vidare har intervjuer med berörda tjänstemän samt genomgång av upphandlingsdokumentation och relevanta styrdokument gjorts. Följande personer har intervjuats inom
ramen för granskningen:


Byggprojektledare Planeringsavdelningen Region Gotland



Planeringsingenjör Fastighetsavdelningen Region Gotland

Kontrollmålen har bedömts utifrån en tregradig skala enligt uppfyllt, delvis uppfyllt och ej
uppfyllt.
Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstemän.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Regler och rutiner

Kontrollmål 1: Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för inköp- och upphandlingsprocessen.
Vi har tagit del av följande dokument med bäring på inköp och upphandling av entreprenadavtal:


Upphandlingspolicy för Region Gotland (RF 2009-09-14 § 115, senast reviderad
2015-09-07 § 223).



Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy (RS 2013-04-30 § 115, reviderad 2015-06-18 § 226).



Rutin upphandling (arbetsmaterial).



Upphandlingsdokument (TKF Mall Entreprenader AB04 LOU och LUF 17/58.



Beställningsformulär för EXTERNA varor och tjänster TKF (från intranätet).



Delegationsordning Tekniska nämnden (TN 2015-05-27 § 132, senast reviderad
2018-09-19 § 225).

Upphandlingspolicyn för Region Gotland fastslår regionens övergripande förhållningssätt avseende upphandling och anskaffning. Bland annat framgår att regionstyrelsen ansvarar för upphandling av varor och tjänster som berör hela regionen medan respektive
nämnd är ansvarig för upphandling avseende varor och tjänster som är nämndspecifika. I
policyn uppdras även regionstyrelsen att utforma riktlinjer för upphandling.
Riktlinjerna för upphandling, ”riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy”,
konkretiserar områdena från upphandlingspolicyn. Bland annat fastslås i riktlinjerna att
det ska finnas en upphandlingsansvarig inom varje nämnd som ansvarar för upphandlingsfrågor inom förvaltningsområdet.
Upphandlingsdokumentet är en 45 sidor lång mall för upphandling av byggentreprenader. Dokumentet ska användas för upphandlingar och är uppdaterat med de mest frekvent använda AMA-koderna1 som regionen använder. Vidare finns interna upplysningar
och instruktioner kring hur dokumentet ska användas och fyllas i.

AMA = allmän material- och arbetsbeskrivning. Referensverk som beskriver krav på material och dyl. som används i byggbranschen.
1
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När en medarbetare beställer varor eller tjänster via ram/-avropsavtal hanteras dessa via
inköpsportalen på regionens hemsida. På hemsidan fyller beställaren i Beställningsformuläret för externa varor och tjänster. För att verkställa beställningen krävs bland annat
att hänvisning till avtal görs, att uppgifter om leverantören registreras, att beställarens
uppgifter framgår och att ansvars och projektkod uppges för kontering. Saknas någon av
de obligatoriska uppgifterna kan inte beställningen verkställas i systemet. Även vid direktupphandlingar används denna beställningsblankett. I fältet för avtalsnummer uppges
istället ”direktupphandling” vilket också ger en spårbarhet avseende dessa. I intervjuer
framkommer att samtliga medarbetare som har behörighet att göra beställningar har fått
utbildning i hur beställningsblanketterna ska tillämpas. Enligt uppgift pågår även en översyn inom förvaltningen kring om medarbetare som genomgått utbildningen ska bli ”certifierade inköpare”.
Instruktioner avseende avropsrutiner finns i varierande utsträckning inlagt för respektive
avtal i avtalsdatabasen, där ram-/avropsavtal finns inlagda. Förvaltningen har under de
senaste åren arbetat med att förbättra informationen som tillhandahålls avseende avtalen.
Av intervjuerna framgår att förvaltningen upplever att en förbättring har skett men att
avropsinformationen ytterligare kan stärkas upp för vissa avtal. Av intervjuerna framgår
att förbättringsarbetet är en fortlöpande process.
Teknikförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för upphandling som förväntas bli klar under 2019.
I delegationsordningen fastslås befogenheterna för beslut om upphandling samt beloppsmässiga begränsningar avseende avrop från ramavtal.

2.1.1.

Vår bedömning kontrollmål 1

Det finns i huvudsak ändamålsenliga rutiner och rutinbeskrivningar avseende upphandling. Vi noterar att en rutinbeskrivning avseende upphandling inom teknikförvaltningen
är under framtagande. Vidare finns rutiner för beställning för inköp i form av beställningsblanketten. Dock noteras att formella styrdokument (utöver delegationsordningens
beloppsmässiga reglering) motsvarande de dokument som upprättats avseende upphandling saknas avseende inköpsprocessen.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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2.2.

Organisation

Kontrollmål 2: Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.
Som fastslås i upphandlingspolicyn ansvarar regionstyrelsen för regionövergripande upphandlingar medan respektive nämnd ansvarar för nämndspecifika upphandlingar. I likhet
med detta har också stora delar av tekniska nämndens upphandlingar av ramavtal för
bygg- och anläggningsentreprenörer och projektspecifika upphandlingar inom investeringsprojekt hanteras av teknikförvaltningen, utan större inblandning från regionens centrala upphandlingsavdelning. Det finns även numera kunskap kring upphandling av entreprenadavtal centralt i regionen. Den centrala upphandlingsavdelningen kan således, vid
behov, bistå teknikförvaltningen i upphandlingsförfarandet. Befogenhet att besluta om
upphandling regleras i tekniska nämndens delegationsordning (TN, rev 2018-09-18 §
225).
Inom teknikförvaltningen finns en upphandlingssamordnare samt inom varje avdelning
(tex. Fastighetsavdelningen) finns en inköpssamordnare, antingen i form av en särskild
tjänst eller så ligger ansvaret på avdelningschefen. När upphandling ska genomföras kontaktas upphandlingssamordnaren i den mån den upphandlingsansvarige vill ha hjälp och
råd, vilket oftast sker vid upphandling av byggentreprenader.
Behörighet att göra avrop från ramavtal har bland annat samtliga projektledare, fastighetsförvaltare och de som jobbar med periodiskt underhåll. Sammantaget uppgår det enligt uppgift till ca 50 personer. Reglering för beloppsbegränsningar i samband med avrop
från avtal fastslås i tekniska nämndens delegationsordning. Utbildning kring inköp och
upphandling till dessa avropare har tillhandahållits i begränsad utsträckning. Inom teknikförvaltningen har information givits om hur beställningsblanketterna ska användas.
Utöver det har utbildning främst skett kollegialt. Det pågår ett regionövergripande projekt
där upphandlingsrådet ser över behov och möjligheter till att ge samtliga medarbetare
som genomför inköp och avrop utbildning kring inköp och upphandlingsregler. Teknikförvaltningen inväntar utfallet av det regionövergripande projektet innan de påbörjar
eventuella egna projekt för utbildningar kring processen.
Under året har ett samarbete upprättats med den centrala upphandlingsavdelningen för
att säkerställa kompetens som följd av pensionsavgång vid teknikförvaltningen.

2.2.1.

Vår bedömning kontrollmål 2

Genomförd granskning visar att det finns tydliga roller och ansvar avseende upphandling
och inköp både inom teknikförvaltningen och i gränssnittet mot övriga enheter inom regionen. Utbildning kring inköp och upphandling har endast i begränsad utsträckning tillhandahållits berörda personer, men det finns en medvetenhet kring detta inom förvaltningen och beslut har fattats att invänta det regionövergripande projektet. Sammantaget
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visar granskningen att det i allt väsentligt formellt finns en tydliggjord och ändamålsenlig
organisation avseende upphandling och inköp.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms kontrollmålet vara uppfyllt.

2.3.

Upphandling

Kontrollmål 3: Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och
regionens regler.
För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt
principen om transparens. Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska använda de offentliga medlen på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på en aktuell marknad. Regelverket syftar också till att
ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.
Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten
tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspecifikation och
kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska, i enlighet med tidigare nämnda principer, innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett sådant sätt att inte vissa
leverantörer gynnas eller missgynnas. Skälen för samtliga beslut och vad som förekommit
i övrigt under upphandlingsprocessen ska dokumenteras och förvaras i en upphandlingsakt, inklusive protokoll samt anteckningar som förts vid eventuella intervjuer med anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om
tilldelningsbeslut och skälet till val av leverantör.
I syfte att kontrollera att upphandling av entreprenadavtal inom Region Gotland hanteras
i enlighet med kraven i LOU har en aktgranskning genomförts. Sammantaget har nio
upphandlingsakter från upphandlingar genomförda under 2017 och 2018 granskats. Kontroll har gjorts mot sex punkter, vilket framgår av tabellen nedan. Samtliga kontrollpunkter verifierades utan anmärkning för de nio granskade akterna.
Kriterier

Bedömning

Tydliga krav på leverantören
framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår
tydliga krav på leverantören.

Utvärderingsgrund framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår
utvärderingsgrund.

Hur utvärdering av anbud
har gjorts framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår hur
utvärdering av anbud gjorts.

Det finns en skriftlig under-

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar finns skrift-
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rättelse där skäl till beslut
framgår.

lig underrättelse där skäl till beslut framgår.

Beslutet har nått alla anbudsgivare.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår/uppges det att beslutet nått samtliga anbudsgivare.

Det är rätt beslutsfattare.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår det
att det är rätt beslutsfattare.

Bestämmelserna i LOU är till viss del knutna till olika beloppsgränser. I syfte att få en
övergripande bild och indikation på hur regionens inköp och upphandling avseende entreprenadavtal förhåller sig till reglerna i LOU har en registeranalys gjorts. Den genomförda registeranalysen innehåller alla externa inköpstransaktioner under januari-augusti
2018 konterade på konton relaterade till entreprenader2.
Under perioden har inköp från externa leverantörer/motparter gjorts för cirka 291 mnkr
från 278 olika leverantörer. I tabellen nedan framgår inköpsvolymerna per leverantör
uppdelat på olika beloppsintervall. Intervallen speglar beloppsgränser i LOU, där direktupphandlingsgränsen 2018 uppgick till 586 907 kr och dokumentationskrav vid direktupphandling uppkommer vid 100 000 kr.
Antal (st.)

Andel (%)

Belopp (kr)

Andel (%)

Inköp över 586 907 kr
Inköp 100 000 – 586 907 kr
Inköp 10 000 -100 000 kr
Inköp < 10 000 kr

43
49
80
106

15,5
17,6
28,8
38,1

276 974 204
11 118 303
2 874 303
387 835

95,1
3,8
1,0
0,1

Totalt

278

100,0

291 354 412

100,0

Tabellen ovan visar att regionen har gjort inköp under 10 tkr från ca
106 leverantörer, vilket motsvarar ca 38 procent av leverantörerna. Inköpsvolymen från
dessa leverantörer uppgår däremot endast till ett värde av 388 tkr, vilket motsvarar 0,1
procent av den totala inköpsvolymen. Detta visar att det görs relativt många småinköp
från många olika leverantörer.
Av tabellen framgår också att regionen under 2018 gjort inköp över direktupphandlingsgränsen från 43 leverantörer. Av dessa återfinns endast 25 leverantörer i erhållen avtalskatalog. Avtalskatalogen är hämtad ur regionens avtalsdatabas där endast ramavtal registreras. Många av inköpen inom entreprenadområdet görs via direktupphandling och via
projektspecifika upphandlingar i samband med investeringsprojekt. Teknikförvaltningen
har i samråd med upphandlingsrådet beslutat att endast ram-/avropsavtal ska finnas i
avtalsdatabasen, då det primära syftet med databasen är att tydliggöra vilka avtal som
inköpare kan göra avrop från. Det bedöms finnas en risk för förvirring kring vilka avtal
som medarbetare får göra avrop ifrån ifall även projektspecifika och direktupphandlade
avtal registeras i databasen. Erhållen avtalskatalog innehåller således inte samtliga avtal
som slutits avseende entreprenadtjänster.
Se sammanställning av konton i avsnitt 1.4. Transaktionerna avser regionens samtliga inköp (inte endast teknikförvaltningen) som konterats på kontona.
2
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I syfte att få en djupare förståelse kring om otillåtna direktupphandlingar har gjorts avseende de 25 leverantörerna där vi inte identifierat avtal i avtalskatalogen har vi gjort en
stickprovskontroll avseende fem stycken leverantörer utan avtal. Enligt inhämtad förklaring hör inköpen från fyra av dessa leverantörer till projektspecifika entreprenadupphandlingar. För en av dessa fyra leverantörer har även inköp gjorts genom ett årsavtal
som löpte ut under 2017, pga att upphandling av förnyat avtal överklagades. Vidare uppges det att inköp från den femte leverantören gäller hyra av paviljonger till förskolor och
skolor. Stickprovskontrollen av fem inköp påvisar således att inköpen var gjorda från
upphandlade leverantörer och att samtliga fem avtal var s.k. projektspecifika avtal vilka
således, i enlighet med beslut från teknikförvaltningen och upphandlingsrådet, inte återfunnits i avtalsdatabasen från vilken avtalskatalogen är hämtad.

2.3.1.

Vår bedömning kontrollmål 3

Genomförd granskning har gjorts med avseende på dokumentationskrav och beloppsgränser som fastslås i LOU och regionens regler. Aktgranskningen av nio upphandlingsakter gjordes utan anmärkning för samtliga kontrollpunkter. Registeranalysen visade initialt
att det finns potentiella brister i följsamhet till LOU kopplat till inköpsvolymer. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtal och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes en kompletterande
stickprovskontroll av fem leverantörer där inköpsvolymen överstiger direktupphandlingsgränsen. Utfallet av stickprovskontrollen visar att projektspecifika avtal fanns för samtliga
fem. Sammantaget visar genomförd granskning att följsamhet till lagstiftning och regionens regler i allt väsentligt är god.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

2.4.

Uppföljning och kontroll

Kontrollmål 4: Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal avseende innehåll och omfattning finns och tillämpas.
En hög avtalstrohet (d.v.s. att regionen köper en vara/tjänst av en upphandlad leverantör
och inte från någon annan) ger generellt större intresse från leverantörernas sida att delta
i regionens upphandlingar, större volymer och därmed bättre priser, vilket tillsammans
bör minska totalkostnaden för regionen.
Kontrollmoment för att säkerställa att inköp görs från upphandlade leverantörer samt att
inköpen överensstämmer med avtal finns inte utöver det kontrollmoment som enligt regionens riktlinjer för attest (RF, rev 2015-03-02 §116) omfattas av rollen för mottagningsattest och beslutsattest3.

3

Granskningsattest: kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och är rimlig.
Beslutsattest: kontroll av beslut, kontering och finansiering.
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I samband med att ett avtal löper ut och ska förnyas kontrolleras de inköpsvolymer som
gått till respektive ramavtalsleverantör. Vid kontering och attestering av ÄTOR4 görs enligt uppgift extra noga kontroll av att fakturan stämmer mot avtal.
Inom ramen för granskningen har vi genomfört en översiktlig kontroll av avtalstrohet till
upphandlade leverantörer. Uppföljning har gjorts för ett urval av kostnadskonton vilka
framgår av avsnitt 1.4. För dessa inköpskategorier har vi klassificerat inköpen som inköp
från upphandlad leverantörer och inköp från övriga leverantörer i belopp och i procent.
Vid analys av nedanstående tabeller är två faktorer viktiga att poängtera:




I likhet med registeranalysen i avsnitt 2.3 medför det faktum att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtalsleverantörer och ej direktupphandlade leverantörer eller projektspecifika upphandlingar att utfallet av registeranalysen med stor
sannolikhet visar en lägre trohet till avtalade leverantörer än den faktiska troheten
till avtalade leverantörer.
Avtalstrohet innebär att inköp görs från upphandlade leverantörer avseende de varor och tjänster som avtalats om. Genomförd registeranalys avser kontroll av att
inköp har gjorts från upphandlade leverantörer. Analysen fångar således inte
huruvida inköpen faktiskt avser upphandlade varor och tjänster.

Byggnads- och anläggningsarbeten
Typ av leverantör

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

Upphandlade leverantörer

18 241 491

50

64,3

Övriga leverantörer

10 147 463

140

35,7

28 388 954

190

100

Totalt

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende bygg- och anläggningsarbeten uppgår till ca 64 procent. Ett stort antal inköp har gjorts från kategorin
”övriga leverantörer”. Förklaring har inhämtats i tre fall där leverantörer inte förekommit
i erhållen avtalskatalog. För två av leverantörerna finns avtal och avtalat arbete bedöms
förenligt med kontogruppen. Det saknas däremot avtal för de inköp som gjorts från den
tredje leverantören men enligt uppgift från förvaltningen avser det akut införskaffande av
livflotte uppgående till ca 17 000 kr. Inköpet har således bokats på fel konto och uppgår
till ett mindre värde.
Husbyggnadsentreprenader och VVS-entreprenad
Typ av leverantör
Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt

4

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

56 100 406

30

33,9

109 517 085

49

66,1

165 617 491

79

100

ÄTOR = ändrings och tilläggsarbeten
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Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende husbyggnadsentreprenader och VVS-entreprenad uppgår till ca 34 procent. Förklaring har inhämtats i
tre fall där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen och för två av dessa har svar
inkommit. För en av leverantörerna har avtal erhållits som visar att upphandling gjorts i
samband med ett projekt inom VVS. Avtal saknas för inköp från den andra leverantören
men enligt kommentar avsåg köpet specialfönster som direktupphandlades (ca 17 000 kr)
då dessa var svåra att få tag på. Vi har ej erhållit kommentarer angående den tredje leverantören, men den totala inköpsvolymen från leverantören uppgår endast till ca 13 000 kr
varför det inte finns några särskilda dokumentationskrav enligt LOU.
Byggkonsulter
Typ av leverantör
Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

7 473 149

19

19,2

31 412 702

46

80,8

38 885 851

65

100

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende byggkonsulter
endast uppgår till ca 19 procent. Den genomsnittliga inköpsvolymen per leverantör ”övriga leverantörer” uppgår till 683 tkr i snitt, vilket överstiger direktupphandlingsgränsen.
Förklaring har inhämtats i tre fall där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen. Svar
har erhållits för samtliga leverantörer, där avtalade tjänster bedöms för kontogruppen
rimliga. För två av leverantörerna har projektspecifika upphandlingar gjorts och vi har
erhållit avtalen. För den tredje leverantören har beslut från länsstyrelsen erhållits som
ålägger regionen att anlita leverantören för utförande av fördjupad arkeologisk undersökning och schaktövervakning.
Anläggnings- och reparationsentreprenader
Typ av leverantör

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

Upphandlade leverantörer

23 432 005

11

40,0

Övriga leverantörer

35 030 111

24

60,0

Totalt

58 462 116

35

100

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende anläggningsoch reparationsentreprenader uppgår till ca 40 procent. Förklaring har inhämtats i tre fall
där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen. Svar har erhållits för en av leverantörerna, där vi fått avtal som visar att utfört arbete är förenligt med kontogruppen.

2.4.1.

Vår bedömning kontrollmål 4

Som framgått av intervjuer i granskningen finns det inga kontrollmoment för att säkerställa att gjorda inköp görs från upphandlade leverantörer och att inköpen överensstämmer med tecknade ramavtal utöver den kontroll som görs i samband med attest.
Genomförd registeranalys baserad på utvalda konton hänförliga till entreprenader visar
initialt att troheten till upphandlade leverantörer är relativt låg, uppgående till mellan 19
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och 64 procent. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller
ramavtal och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes kompletterande stickprov för de fyra analyskategorierna. Erhållna svar visar, i likhet
med den kompletterande stickprovskontrollen i avsnitt 2.3, att inköpen i stickprovsurvalet
i huvudsak gjorts från avtalade leverantörer.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

Kontrollmål 5: Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling av
ramavtal finns och tillämpas.
Kontroll av att avtalade priser och villkor efterlevs ligger inom ramen för gransknings och
beslutsattest. Således finns en löpande kontroll avseende avtalen i anslutning till att fakturorna från leverantörerna attesteras. Vidare sker erfarenhetsutbyte och uppföljning av
befintliga avtal löpande vid arbetsplatsträffar. Denna dialog är dock inte systematiserad
eller dokumenterad.
Strukturerade rutiner för ytterligare (utöver attest) uppföljning av ramavtal saknas. Inom
fastighetsavdelningen har uppföljning gjorts under tidigare år av ”föregående omgång”
ramavtalsleverantörer. I den uppföljningen kontrollerades inköpsvolymen i relation till de
fördelningsnycklar som angivits i avtalen. I avdelningens ramavtal som tecknats från och
med juli 2017 har uppföljning inte gjorts än, detta till följd av att förvaltningen har problem att följa upp avtalstroheten via ekonomisystemet och således behöver inhämta inköpsstatistik från respektive leverantör. Enligt uppgift ska förvaltningen ta fram rutiner
för uppföljning av ramavtal.
En stor andel av entreprenadupphandlingarna görs inom projektavdelningen inom ramen
för investeringsprojekt. Erfarenhetsutbyte avseende leverantören, entreprenadformen osv
dokumenteras för dessa projekt i den slutredovisning som upprättas efter att investeringsprojektet avslutats. Vi har tagit del av de slutredovisningar för 2017-2018 som var
upprättade vid granskningstidpunkten, sammantaget tre stycken. Vi konstaterar att det
till viss del finns utvärderingar avseende upphandlingen. Dokumentationen är dock
främst inriktad på utvärdering av entreprenadformen och styrningen av investeringsprojektet, vilket är fullt naturligt då det avser en slutredovisning av ett investeringsprojekt.

2.4.2.

Vår bedömning kontrollmål 5

Genomförda intervjuer visar att det endast i begränsad omfattning finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling. Utöver den kontroll som attesten innebär
finns det inga rutiner för systematiserad och formalisad uppföljning av avtal. Rutiner för
uppföljning av avtal är enligt uppgift under framtagande.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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3.

Bedömning och rekommendationer

3.1.

Avstämning mot kontrollfrågor

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål
görs enligt kriterierna: uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt.
Kontrollmål
Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för
inköp- och upphandlingsprocessen.

Bedömning
Delvis uppfyllt
Det finns i huvudsak ändamålsenliga rutiner
och rutinbeskrivningar avseende upphandling.
Vi noterar att en rutinbeskrivning avseende
upphandling inom teknikförvaltningen är under framtagande. Vidare finns rutiner för beställning för inköp i form av beställningsblanketten. Dock noteras att formella styrdokument
(utöver delegationsordningens beloppsmässiga
reglering) motsvarande de dokument som upprättats avseende upphandling saknas avseende
inköpsprocessen.

Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.

Uppfyllt
Genomförd granskning visar att det finns tydliga roller och ansvar avseende upphandling
och inköp både inom teknikförvaltningen och i
gränssnittet mot övriga enheter inom regionen.
Utbildning kring inköp och upphandling har
endast i begränsad utsträckning tillhandahållits
berörda personer, men det finns en medvetenhet kring detta inom förvaltningen och beslut
har fattats att invänta det regionövergripande
projektet. Sammantaget visar granskningen att
det i allt väsentligt formellt finns en tydliggjord
och ändamålsenlig organisation avseende upphandling och inköp.

Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och regionens regler.

Uppfyllt
Genomförd granskning har gjorts med avseende på dokumentationskrav och beloppsgränser som fastslås i LOU och regionens regler.
Aktgranskningen av nio upphandlingsakter
gjordes utan anmärkning för samtliga kontrollpunkter. Registeranalysen visade initialt att det
finns potentiella brister i följsamhet till LOU
kopplat till inköpsvolymer. Mot bakgrund av
vetskap om att erhållen avtalskatalog endast
innehåller ramavtal och ej projektspecifika
upphandlingar och direktupphandlade leveran-
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törer gjordes en kompletterande stickprovskontroll av fem leverantörer där inköpsvolymen
överstiger direktupphandlingsgränsen. Utfallet
av stickprovskontrollen visar att projektspecifika avtal fanns för samtliga fem. Sammantaget
visar genomförd granskning att följsamhet till
lagstiftning och regionens regler i allt väsentligt
är god.
Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal avseende
innehåll och omfattning finns och tillämpas.

Delvis uppfyllt
Som framgått av intervjuer i granskningen
finns det inga kontrollmoment för att säkerställa att gjorda inköp görs från upphandlade
leverantörer och att inköpen överensstämmer
med tecknade ramavtal utöver den kontroll som
görs i samband med attest.
Genomförd registeranalys baserad på utvalda
konton hänförliga till entreprenader visar initialt att troheten till upphandlade leverantörer är
relativt låg, uppgående till mellan 19 och 64
procent. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtal
och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes kompletterande stickprov för de fyra analyskategorierna. Erhållna svar visar, i likhet med den kompletterande stickprovskontrollen i avsnitt 2.3,
att inköpen i stickprovsurvalet i huvudsak
gjorts från avtalade leverantörer.

Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp
och upphandling av ramavtal finns och tillämpas.
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Genomförda intervjuer visar att det endast i
begränsad omfattning finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling.
Utöver den kontroll som attesten innebär finns
det inga rutiner för systematiserad och formalisad uppföljning av avtal. Rutiner för uppföljning av avtal är enligt uppgift under framtagande.
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3.2.

Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis har en
ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Detta mot bakgrund av
bedömningarna av kontrollmålen ovan.
Vi rekommenderar tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för
upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.

2019-01-08

Carin Hultgren

Ebba Lind

Uppdragsledare

Projektledare
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Revisionsskrivelse
Datum 2018-12-11

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av regionens underhåll av fastigheter samt
gator och vägar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och
vägar. Granskningen har syftat till att bedöma om regionen har säkerställt ett
ändamålsenligt underhåll av fastigheter samt gator och vägar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av fastigheter, men avseende gator och vägar
har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, lämnas följande rekommendationer:
Tekniska nämnden


Säkerställer att det finns tillräckliga underlag i form av exempelvis underhållsplaner och beräkning av nuvarande underhållsskuld så att en
realistisk underhållsbudget kan beräknas.



En strategisk underhållsplan för fastigheter tas fram och metodik och
ändamålsenlighet i nuvarande planer ses över.



Ändamålsenliga underhållsplaner för gator och vägar tas fram i enlighet
med befintlig strategisk plan. En tidsplan för när arbetet ska vara klart
bör antas och önskvärd detaljeringsnivå bör specificeras.



Säkerställa att anläggningars avskrivningstider och livslängd överensstämmer med antaganden i underhållsplanerna.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

2 (2)

Regionstyrelsen


Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.



Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det
regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas
ett antaget målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet
om att regionens anläggningstillgångar ska vårdas.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och regionstyrelsen. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer
vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april
2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

Said Ashrafi
Per Larson
Ebba Lind
December 2018
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningen
är uppdelad i två rapporter där ena avser fastigheter samt gator och vägar, och den
andra avser VA-anläggningar. De sammantagna rapporterna syftar till att besvara
följande revisionsfråga:


Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar?

Den här granskningen avser underhåll av regionens fastigheter samt
gator och vägar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av fastigheter, men avseende gator och vägar har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll.
Nedan följer centrala iakttagelser per berörd avdelning som vi har observerat under
granskningen:

Fastighet
 Det strategiska arbetet med upprättande av centrala styrdokument är bristfälligt och det saknas en strategi för vilket fastighetsunderhåll som ska prioriteras.
 Målfördelning mellan planerade respektive felavhjälpande underhållsåtgärder saknas.
 Det finns femåriga underhållsplaner men metodiken bakom upprättandet av
dessa är bristfällig.
 Planerat fastighetsunderhåll följs upp i delår- och årsredovisning.
Regionsfullmäktige har antagit mål kopplade till ekonomisk hushållning
som bland annat utvärderas utifrån utfört planerat fastighetsunderhåll, men
det saknas ett antaget målvärde för indikatorn.
 Regler för redovisning av fastighetsunderhåll överensstämmer inte helt med
god redovisningssed.
 Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas
i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer
överensstämma med livslängderna enligt vald metod för
komponentredovisning.
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Gator och vägar
 Gata- och parkavdelningen har ingen strategisk överblick över underhåll
kopplat till avdelningens ansvar – detta ligger hos planerings- och utvecklingsavdelningen.
 Det har inte tagits fram långsiktiga underhållsplaner.
 Drifts- och investeringsbudgeten följs upp månatligen. Avdelningen har
ingen indikator kopplat till målet om att regionens anläggningstillgångar ska
vårdas.
 Regler för redovisning av gatuunderhåll överensstämmer inte god
redovisningssed.
 Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas
i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer
överensstämma med livslängderna enligt vald metod för
komponentredovisning.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av Region Gotlands årsredovisning 2017 framgår att 93 procent av regionkoncernens tillgångar utgörs av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Detta motsvarar 5,8 mdkr och således är det av stor vikt att regionen säkerställer tillgångarnas
värde genom att tillse att det finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för
underhåll. Att anläggningstillgångarna planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om underhållsnivån inte är tillräcklig kan
det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken ökar och för att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Denna granskning fokuserar på tre verksamhetsområden – fastigheter, gata och park samt VA-anläggningar.
Region Gotland är en region som befolkningsmässigt växer och planeras fortsätta
växa, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Det innebär ett ökat behov av bostäder med god standard, kördugliga gator och vägar samt ett fungerande
VA-nät.

1.2.

Revisionfråga

Granskningen syftar till att besvara nedanstående revisionsfråga:
Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter,
gator och vägar samt VA-anläggningar?

1.3.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats för verksamhetsområdena:

Fastighet
1. Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt
sätt.
2. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
3. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
4. Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.
5. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.

Gator och vägar
1. Gatu- och vägunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt
sätt.
2. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
3. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
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4. Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.
5. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.
Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen och respektive verksamhets granskningsresultat redovisas under en särskild underrubrik.

1.4.

Avgränsning

Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per
verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avgränsning sker
enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avseende redovisnings anknutna
frågor är även kommunstyrelsen granskningsobjekt.
Granskningen genomförs genom studier av styrande och stödjande dokument så
som underhållsplaner, verksamhetsberättelser, etc. Därutöver har intervjuer genomförts med avdelningschef för respektive verksamhetsområde (fastighet, gator
och vägar samt VA-anläggningar) och tillhörande stab. Vi har även varit i kontakt
med ekonomichef och ekonomer på teknikförvaltningen.
Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmål görs enligt kriterierna upfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.
Den övergripande revisionsfrågan bedöms sedan utifrån följande nivåer till uppfyllt
och ej uppfyllt
Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner.
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2.

Begreppsapparat och orsakssamband kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder
skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska det framhållas att
kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om ”god ekonomisk hushållning”.

Löpande underhåll i tid Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och
kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion =
hög kostnad

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt
underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha
olika betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om
underhåll. Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa yrkesgrupper
är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras,
men sedan 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.
Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder
som tidigare klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas
felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv.
Tydliga och avgränsade definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem, men de är även väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa och
jämförbara mellan år. I denna granskning avgränsas begreppet driftkostnader till
att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat intervall om minst en gång
per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt. Underhåll
definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.
Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa
en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om
att byta ut en vattenkran som läcker eller en VA-ledning som gått sönder.
Planerat underhåll är planerad i tid, art och omfattning. Underhållet genomförs
med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels funktion.
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I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer ingår budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut
en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även
fast kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i
enlighet med komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada. Samma orsakssamband gäller för gator och vägar samt VAanläggningar. Genom att byta ut en vattenledning som överskridit sin tekniska livslängd förebygger ägaren att en större olycka längre fram i tiden.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Kontrollmål 1: Underhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt

3.1.1.

Iakttagelser

Ansvar enligt reglemente

Regionstyrelsen har i uppdrag att styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vidare är styrelsens ansvar att fatta beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens, i syfte att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation. I styrfunktionen ligger även att utöva en samordnad styrning och ledning av arbetet med att ta fram centrala styrdokument för regionen.
Av tekniska nämndens reglemente – som antogs i december 2017 – framgår att
nämndens verksamhetsområde är att handha uppgifter avseende regionens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer. Tekniska nämnden
ska tillse att regionens anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden förvaltas
på ett betryggande sätt. Därutöver ska nämnden tillse att förvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och
samordnas med den regionala planeringen i övrigt.
Avseende regionens gator och vägar ska tekniska nämnden besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer. Detta ansvar är ett frivilligt åtagande som Region Gotland
har tagit på sig. Enskilda vägar med statsbidrag uppgår till 837 kilometer (av dessa
är 372 kilometer belagda och 465 kilometer obelagda vägar). Fr.o.m. hösten 2016
har Region Gotland avsagt sig skyldigheten till snöröjning kopplat mot samtliga enskilda vägar utan statsbidrag, genom beslut av tekniska nämnden. Snöröjningen av
enskilda vägar med statsbidrag ligger alltjämt kvar.
Teknikförvaltningen leds av en förvaltningschef med uppdrag att åt regionstyrelsen
utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet. Förvaltningschefen har
sedan delegerat ansvar till respektive avdelningschef.

Fastigheter

Fastighetsförvaltningsavdelningen styrs av en avdelningschef som tillika är fastighetschef. Verksamhetsområdet avgränsas till bebyggda fastigheter och omfattar
därmed inte råmark. Fastighetsförvaltningen består av ca 80 medarbetare som arbetar inom fyra enheter. Tre av enheterna är driftsenheter och är geografiskt indelade efter distrikt. Dessa är Visby, lasarettet och övriga Gotland. Därutöver finns en
förvaltningsenhet med bland annat ingenjörer och ekonomer.
I grafen nedan illustreras underhållsbudgeten i Mkr och den procentuella avvikelsen för respektive år, fördelat i felavhjälpande och planerat underhåll.
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Graf 1: Budget och avvikelse för planerat och felavhjälpande underhållsinsatser,
2013-2017
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Vi kan konstatera att de mest omfattande avvikelserna mot budget återfinns inom
kategorin felavhjälpande underhåll. Under perioden ökade budgeten för felavhjälpande underhåll med 0,8 procentenheter medan budgeten för planerat underhåll
sjönk med 16,5 procentenheter, vilket motsvarar 7,7 Mkr. Det är framför allt förändringen av budget för planerat underhåll som skedde 2017 som förklarar den totala
minskningen. Mellan 2016 och 2017 minskade budgeten för planerat underhåll med
9,0 Mkr, vilket berodde på ökat avkastningskrav från regionstyrelsen. År 2017 var
fördelningen mellan planerat underhåll och felavhjälpande 65 respektive 35 procent. I teknikförvaltningens verksamhetsplan 2018 anges att förvaltningsuppdraget
innefattar att vårda fastighetsbeståndet och förvalta regionens tillgångar på bästa
sätt. Regionfullmäktige har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över budgetoch redovisningsprinciper för planerat underhåll.
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Graf 2: Förvaltad yta (exkl. inhyrning) och planerat underhåll per kvadratmeter
(bruksarea), 2013-2017
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Samtidigt som budgeten för planerat underhåll sjönk med 9,0 Mkr år 2017 ökade
den förvaltande ytan som fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för med 6 723
kvm (bruksarea). Detta resulterade i att budgeten sjönk från 115 kr/kvm till 93
kr/kvm. Dessförinnan var budgeten relativt stabil mellan 109-119 kr/kvm.
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För att lägga en skälig budget för planerat underhåll krävs riktvärden. Bolaget
Aareon som tillhandahåller fastighetssystemet Incit1 tar varje år fram riktvärden för
fastighetsfrågor per verksamhet. Den generella tumregeln är att ju äldre
fastighetsbeståndet är, desto högre budget fordras för planerat underhåll. Beroende
på fastigheternas skick ska exempelvis skolfastigheter ha en budget för planerat
underhåll som motsvarar 113 till 259 kr/kvm.
Skolfastigheter är den största lokalnyttjande verksamheten i Region Gotland och
2017 utgjordes 40 procent av det totala fastighetsbeståndet av skolfastigheter.
Således kan riktvärden för skolfastigheter vara en bra måttstock för att bedöma
underhållskostnaden för hela regionens fastighetsbestånd.
I sammanhanget bör dock nämnas att det är få kommuner som lever upp till Incits
riktvärden avseende planerat fastighetsunderhåll. Sveriges kommuners medelvärde
var år 2017 93 kr/kvm (BRA)2 – alltså samma nivå som Region Gotlands totala
underhållsbudget 2017. I verksamhetsberättelsen 2017 framgår att utfallet för
planerat underhåll år 2017 var 75 kr/kvm och att budget för 2018 är 74 kr/kvm.
Avvikelsen mot det framräknade nyckeltalet vi tagit fram – 93 kr/kvm - beror
sannolikt på skillnader i mätning av area (BYA/BRA/BTA/NTA/LOA3).
Utvecklingen av underhållskostnaden följer i övrigt samma mönster, dvs. relativ
stabil nivå mellan 2013 till 2016 och väsentligt lägre nivå 2017.
Fastighetsförvaltningsavdelningen tillämpar fastighetssystemet Incit, men har inte
kategoriserat fastighetsbeståndet enligt Incits klassificeringssystem (i.e.
typfastighet). Enligt uppgift är dock regionens fastigheter av relativt låg standard
och merparten byggdes under 1960- och 1970-talet.
Det finns även en politisk vilja att ha skolbyggnader över hela ön, vilket enligt
förvaltningen minskar möjligheten till att bedriva rationell ekonomisk
fastighetsförvaltning.
Det finns ingen antagen strategi för fastighetsunderhåll.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan början av 2011 arbetat med att ta fram
centrala styrprinciper för fastighetsförvaltningen, och har alltså fortfarande ett
strategiskt arbete kvar att utföra. Uppdraget ligger hos regionstyrelseförvaltningen
och fastighetsförvaltningsavdelningen bistår i arbetet.
En faktor som påverkar när planerat underhåll utförs är om det uppstår skador på
fastigheten som gör att det planerat underhållet flyttas fram i tiden. Ett annat
perspektiv som bör vägas in i förutsättningarna för att utföra planerat underhåll är
arbetsmarknaden. Vi konstaterar att byggsektorn har de senaste åren upplevt hög
efterfrågan, och mot bakgrund av Gotlands geografiska belägenhet kan det vara
svårt att få in rimliga anbud från entreprenörer.

Marknadsledande leverantör av teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning
Källa: Repab fakta 2018 – skolfastigheter, sida 103
3 Byggnadsarea, bruksarea, bruttoarea, nettoarea, lokalarea
1

2
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Gator och vägar
Gata- och parkavdelningen ligger sedan 2016 under tekniska nämndens ansvar.
Inom förvaltningen finns sex stycken enheter – maskinenhet, vägenhet, ÅVC- och
slamenhet, parkenhet Visby, parkenhet Gotland samt gata- och parkenhet innerstaden/Botan. I juli 2017 fanns 104 anställda inom förvaltningen, vilket är en ökning
med 8 procent jämfört med juli 2016. Detta beror enligt förvaltningen på att den
varma sommaren bidrog till att gata- och parkavdelningen var tvungna att ta in extrapersonal – bland annat inom renhållning utökades bemanningen 2017 jämfört
med tidigare år.
Strategier kopplade till underhållsinsatser inom gata- och parkavdelningens verksamhetsområde ägs inte av avdelningen, utan det är planerings- och utvecklingsavdelningen som handhar dessa ärenden. Samordning av underhållsarbetet mellan
planerings- och utvecklingsavdelningen samt gata- och parkavdelningen sker sporadiskt och det finns ingen fast mötesstruktur. Gata- och parkavdelningen är en driftorganisation och underhållsarbetet som utförs utgår från en årscykel som förvaltningen ska följa. Förvaltningen låter meddela att regionens gator och vägar till stora
delar har eftersatt underhåll, och det finns en omfattande underhållsskuld.
Detta bekräftas även av teknikförvaltningens verksamhetsberättelse 2017, där det
står att underhållet av lokalgator måste prioriteras framgent om kvaliteten på gatorna i tätorter inte ska sjunka, samt att det finns en stor underhållsskuld att ta igen
kommande år. Varken gata- och parkavdelningen eller planering och utvecklingsavdelningen har beräknat underhållsskulden, och således är det svårt att bedöma det
faktiska behovet. Vidare finns ingen central strategi eller systematik kopplat till underhållsarbetet, utan förvaltningen arbetar främst med felavhjälpande insatser.
De åtgärder som prioriteras avseende enskilda vägar med statsbidrag utgår från trafikverkets krav. Under 2017 hade gator och vägar i tätorter på Gotland en acceptabel
nivå kopplat mot den tilldelad budget, enligt verksamhetsberättelsen 2017. Vad som
avses med acceptabel nivå beskrivs emellertid inte. I samband med sakgranskningen meddelar tjänstepersoner inom gata- och parkavdelningen att de inte håller
med om att gator och vägar i tätorter på Gotland höll en acceptabel nivå i förhållande till budget 2017.
Under 2017 genomfördes även en inspektion av Trafikverket, i vilken myndigheten
konstaterar att enskilda vägar med statsbidrag håller en mycket hög klass. Vi har
varit i kontakt med ansvariga tjänstepersoner från Trafikverket, som bekräftar att
vägarna på Gotland i allmänhet håller hög och jämn kvalitet. Bristområden som pekas ut är dikningar och broar. Broarna framhålls vara i behov av underhåll snarast.
Broarna bedöms dock inte utgöra någon risk för trafikanterna de närmsta åren,
men Trafikverket framhåller att det blir långsiktigt dyrare för varje år underhållet
och reparationer av broarna inte genomförs.
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Graf 3: Kostnad väg- och järnvägsnät samt parkering, kr/inv, 2013-2017
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Under 2017 var kostnaden per invånare för väg- och järnvägsnät samt parkering
1 059 kr, vilket var den lägsta nivån under mätperioden 2013-2017. Mellan 2016 och
2017 sjönk kostnaden med 15 procent. Nyckeltalet utgår från SCB:s räkenskapssammandrag och avser drift och underhåll av samt bidrag till statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar, cykel och gångvägar och järnvägar inklusive olika
former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader för kommunal parkering förs också
till denna verksamhet.
Graf 4: Jämförelse av kostnad väg- och järnvägsnät samt parkering, kr/inv, 2017
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Region Gotland har väsentligt högre kostnad för väg- och järnvägsnät samt parkering jämfört med jämförbara kommuner och riket. Jämförbara kommuner är kommuner som liknar Region Gotland ur ett strukturellt perspektiv4.

3.1.2.

Bedömning kontrollmål 1

Fastigheter

Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen äger det strategiska ansvaret att
utforma styrning och samordning. Det strategiska arbetet med upprättande av
centrala styrdokument är dock bristfälligt, och det saknas en strategi för vilket
Jämförbara kommuner till Region Gotland är Kalmar, Karlshamn, Östersund, Olofström,
Sjöbo, Karlstad och Kungsör.
4
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fastighetsunderhåll som ska prioriteras. Budgeten för planerat underhåll är
förhållandevis låg, men ligger runt riksgenomsnittet. Fördelningen mellan planerat
och felavhjälpande åtgärder är 65 respektive 35 procent. En tumregel inom
branschen är att fördelningen bör vara 70 respektive 30 procent – alltså i närheten
av Region Gotlands fördelning.
Vi bedömer därför att kontrollmålet är ej uppfyllt.

Gator och vägar

Vi konstaterar det är planerings- och utvecklingsavdelningen som äger det
strategiska ansvaret att utarbeta styrdokument och riktlinjer för gata- och
parkavdelningen. Detta har lett till att utförarorganisationen inte har en överblick
över underhåll kopplat till gata- och parkavdelningen. Bland annat nämns flertalet
gånger att underhållsskulden är omfattande, men ingen uträkning eller uppskattning
har gjorts. Jämförelsen av kostnaden för väg- och järnvägsnät samt parkering ger inte
en fullt rättvisande bild av verksamhetens kostnadsläge. Enligt nyckeltalet har
avdelningen låga kostnader i förhållande till strukturellt liknande kommuner och
riket.
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

3.2.

Kontrollmål 2: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.

3.2.1.

Iakttagelser

Fastigheter

Mellan åren 2010-2012 inventerade fastighetsförvaltningen regionens fastigheter,
vilket resulterade i en åtgärdslista. Fullmäktige uppdrog i juni 2017 åt tekniska
nämnden att till budgetberedningen 2018 rapportera kompletta underhållsplaner
till samtliga regionens fastigheter. I maj 2018 levererade tekniska nämnden en
rapport gällande underhållsplan i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag. De
underhållsplaner som finns upprättade är klassificerade per fastighet och sträcker
sig fem år framåt. I nedanstående graf illustreras Region Gotlands totala
underhållsplan för det kommande fem åren.
Graf 5: Total underhållsplan för Region Gotlands fastigheter, tkr, 2019-2023
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Vi noterar att den totala underhållsplanen för de kommande fem åren succesivt
minskar. År 2023 beräknas det planerade underhållet uppgå till 11,3 Mkr. Detta
motsvarar 29 procent av utfallet 2017. Den fastighet med mest omfattande
underhållsinsats 2019 bedöms vara Solbergaskolan (4,0 Mkr) och av
underhållskostnaden 2023 bedöms 39 procent gå till underhållsåtgärder i kvarteret
Hackspetten 14 (4,4 Mkr).
Enligt uppgift är underhållsplanerna framtagna av fastighetsskötarna och
ingenjörer. Underhållsplanerna har även förankrats i de lokalnyttjande
verksamheterna. Tidigare har förvaltningen haft tjänstepersoner som inte fört in
tillräckliga uppgifter avseende utförda underhållsåtgärder i fastighetssystemet Incit,
varför underhållsplanerna inte utgår från fastigheternas tekniska standard. Enligt
uppgift har dock förvaltningen anställt en tjänsteperson som manuellt för in
uppgifter om tidigare utförda underhållsåtgärder i Incit.
Fastighetsskötare gör tillsammans med ingenjörer inom teknikförvaltningen
löpande besiktningar och bedömningar av huruvida de planerade åtgärderna ska
utföras eller flyttas fram ett eller några år, beroende på den tekniska statusen. Det
förs även en dialog med verksamheterna om möjlighet att få tillgång till lokalen
samt om åtgärden är möjlig att genomföra när verksamheten är i drift. Större
renoveringar i skollokaler kan exempelvis endast utföras under sommarmånaderna.

Gator och vägar
Gata- och parkavdelningen har inte några formella underhållsplaner. Istället är det
underhåll som utförs huvudsakligen av felavhjälpande karaktär. Som vi
konstaterade i kapitel 3.1 bedömer förvaltningen att det finns en omfattande
underhållsskuld, men underhållsskulden har inte beräknats. Mot bakgrund av att
underhållsskulden inte har beräknats och att det inte finns några underhållsplaner
så utgår budgeten för underhållsarbete inom gata- och parkavdelningen från
historiska värden som indexjusteras.

3.2.2.

Bedömning kontrollmål 2

Fastigheter

Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen har underhållsplaner som är
klassificerade per fastighet för en femårsperiod. Fastighetsskötare och ingenjörer
har tillsammans varit med och tagit fram underhållsplanerna.
Vi noterar att den totala underhållsplanen för regionens fastigheter visar en
avtagande trend för planerat underhåll. Under 2023 beräknas planerat underhåll
utföras för 11,3 Mkr, vilket kan jämföras med utfallet 2017 om 39,0 Mkr. Vidare är
planen att 39 procent, motsvarande 4,0 Mkr, av det planerade underhållet år 2023
ska utföras på en fastighet (kvarteret Hackspetten). Det kan därför finnas anledning
att se över metodiken bakom underhållsplanernas utformning. Detta eftersom
underhållsplanerna är tänkta att integreras i budgetsprocessen, och Region Gotland
ligger för närvarande på en låg kostnad för planerat underhåll (se kapitel 3.1).
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
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Gator och vägar
Vi konstaterar att det ej finns långsiktiga underhållsplaner avseender gator och
vägar. Det åligger planerings- och utvekclingsavdelningen att arbeta med den
övergripande strategiska planeringen.
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

3.3.

Kontrollmål 3: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.

3.3.1.

God redovisningssed

Begreppet underhåll är relativt mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende
på vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ur ett redovisningsperspektiv finns på övergripande nivå två olika typer av underhåll: underhåll
som inte har ett bestående värde vid utgången av verksamhetsåret vilket ska driftföras och underhåll som har ett bestående värde vid verksamhetsårets utgång och således ska aktiveras. Ur ett redovisningsperspektiv har det inte någon betydelse om
en åtgärd benämns akut, löpande eller planerat underhåll. Det som är av betydelse
är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida nytta. Sedan
2014 finns krav på komponentavskrivning vilket i praktiken gjort att delar av de underhållsåtgärder som tidigare klassificerades som drift numera klassificeras som investering. Den praktiska hanteringen och klassificeringen av underhållsutgifter påverkas av den komponentmodell som kommunen implementerar.

3.3.2.

Iakttagelser

Regionens styrande och stödjande dokument

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument med bäring på det
redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter.





Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS 2016/351)
Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering (2013-1216)
Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)
Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
(RS 2017/89).

Dokumenten riktlinjer för redovisning av investeringar, anvisningar för
redovisning och budgetering av markexploatering samt avskrivningstider (utdrag
från mall komponentindelning) överensstämmer i huvudsak med god
redovisningssed vad gäller gränsdragningen mellan dift (underhåll) och investering.
Avseende dokumentet Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar finns däremot ett antal punkter som är värda att nämna.


I riktlinjerna anger Regionen att komponentindelning i huvudsak inte ska
göras för det äldre (befintliga) beståndet samt att endast nyinvesteringar
överstigande 10 mnkr ska komponentindelas. Regionen har under våren
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2018 komponentindelat samtliga befintliga anläggningar och samtliga nya
investeringar indelas i betydande komponenter. Dokumentet är således till
viss del obsolet då det inte är uppdaterat med befintlig redovisningsmetod.


Komponentindelning har gjorts för fastigheter och VA-anläggningar men
inte för gator och vägar. I intervjuerna uppges ett par förklaringar till detta:
Regionen bygger relativt få nya vägar och det skulle vara administrativt svårt
att komponentindela befintligt vägbestånd då samtliga gator och vägar är
registrerade på samma objektskod i anläggningsregistret. Vidare framgår av
intervjuer att komponentredovisning till viss del i praktiken tillämpas för
gator och vägar. I samband med att ny asfalt läggs på en befintlig väg sätts
en kortare avskrivningstid på den nylaggda asfalten (10 år) än den
avskrivningstid som används för helt nygjorda vägar (33 år).



Av riktlinjerna framgår att planerat underhåll överstigande 400 tkr per
anläggningstillgång ska vara att betrakta som en investering. Felavhjälpande
underhåll ska alltid betraktas som driftskostnad. Även denna skrivning i
riktlinjerna uppges vara obsolet då regionen beslutat att hänsyn oaktat
belopp istället ska tas till om det genomförda underhållet byter ut en
komponent eller förbättrar servicepotentialen på anläggningen vilket i så fall
medför att utgiften ska betraktas som en investering.

3.3.3.

Bedömning kontrollmål 3

Fastigheter

Det finns styrande och stödjande dokument som till viss del överensstämmer med
god redovisningssed avseende redovisning av underhållskostnader för fastigheter.
Avvikelser från god sed finns avseende de beloppsgränser som fatslås i riktlinjerna
både avseende komponentindelning av befintligt anläggningsbestånd och
nyinvesteringar och avseende beloppsgränsen för när planerat underhåll ska
betraktas som en investering. Då införandet av komponentavskrivning har en stor
inverkan på klassificeringen av underhållsutgifter konstaterar vi att det finns en risk
att regionens regler för redovisning av underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god redovisningssed. Regionen har, efter upprättndet av
riktlinjerna, komponentindelat samtliga fastihgeter med betydande komponenter
samt frångått beloppsindelningen för klassificeringen av planerat underhåll, vilket
är i enlighet med god redovisningssed. Det finns således en diskrepans mellan
riktlinjerna och befintlig redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är helt i
överensstämmelse med god redovisningssed.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

Gator och vägar

Av de styrande och stödjande dokumenten framgår att komponentindelning inte
har gjorts för gator och vägar. God sed och praxis i flertalet kommuner har blivit att
gator och vägar komponentidelas i tre komponenter. Då komponentindelning inte
har gjorts avseende gator och vägar påverkas med stor sannolikhet också
gränsgragningen avseende underhållsutgifter.
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Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.

3.4.

Kontrollmål 4: Det finns en överensstämmelse
mellan vald metod för komponentredovisning
och underhållsplanering.

3.4.1.

Iakttagelser

Komponentredovisning syftar till att ge en mer rättvisande bild av kostnaden över
tid för tillgångarna då avskrivningstiden anpassas till livslängden för en tillgångs
olika betydande komponenter. Det är därmed av vikt att de underhållsplaner som
används överensstämmer med den livslängd som används för avskrivning i redovisningen. Vi har efterfrågat en sammanställning avseende tillämpade intervall för
livslängd på tillgångarna och dess komponenter enligt underhållsplanen för att kontrollera att dessa samstämmer med tillämpad metod för komponentredovisning.
Vid granskningstidpunkten var en sådan sammanställning under framtagande. Vi
har inte tagit del av ett arbetsmaterial men enligt uppgift överensstämmer inte de
livslängder som används i underhållsplanen med de livslängder som tillämpas i redovisningen.

3.4.2.

Bedömning kontrollmål 4

Fastigheter

Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den
underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är ej uppfyllt.

Gator och vägar
Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den
underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är ej uppfyllt.

3.5.

Kontrollmål 5: Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader

3.5.1.

Iakttagelser

Fastigheter

Fullmäktige har antagit ett mål inom ramen för ekonomisk hållbarhet som innebär
att regionens materiella anläggningstillgångar ska vårdas. Indikatorn som mäter
målet är planerat underhåll, kr/kvm, och andel av VA-budgeten som avser
reinvesteringar. Det finns dock inget antaget målvärde, vilket försvårar styrningen
av planerat underhåll. Kostnaden för planerat underhåll följs upp i delårsrapporter
och årsredovisningen. I delårsrapporten per augusti 2018 prognosticeras utfallet för
planerat underhåll öka med 35 procent jämfört med föregående år.
I teknikförvaltningens verksamhetsberättelse finns även mer utförlig information
om utförda underhållsinsatser. Av verksamhetsberättelsen 2017 framgår även att
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det planerade underhållet 2017 inriktades mot skolor, förskolor, daghem och
vårdlokaler. Åtgärderna avsåg främst inre underhåll, men satningen innebar även
åtgärder på den yttre miljön i förskolor. Totalt utfördes planerat underhåll vid över
100 objekt.

Gator och vägar

Gata- och parkavdelningen gör ingen åtskillnad mellan planerat eller felavhjälpande
underhåll. Det rapporteras således ingen information om fördelningen mellan
planerat respektive felavhjälpande underhållsåtgärder. Vi har efterfrågat dokument
som redogör för andelen av gatunätet som underhålls årligen. Dokumentet har inte
inkommit. Gata- och parkavdelningen låter dock meddela att ungefär 65 procent av
det planerade underhållsarbetet utförs årligen, och således byggs det upp en
underhållsskuld från år till år.
Som vi tidigare har behandlat uppskattar förvaltningen underhållsbehovet som
mycket omfattande. Konsultbolaget Ramböll tog 2014 fram en
gatuunderhållsundersökning och pekade ut flertalet sträckor som hade eftersatt
underhåll. Endast ett fåtal av dessa gator har åtgärdats.
Avdelningschefen följer månatligen upp driftskostnad samt genomförda
investeringar och jämför mot budget. Detta rapporteras till förvaltningschefen som
för vidare uppgifterna till nämnd. Nämnden följer upp verksamheten i förhållande
till budget, och efterfrågar ej detaljer.
I årsredovisningen redogörs för antal vägar, antal km och kostnad per invånare. En
uppdelning görs mellan enskilda vägar med och utan statsbidrag. Det finns även en
sammanställning av parkmark och antal hektar som är naturmark respektive anlagd
mark samt nettokostnaden för parkverksamheten per invånare. I delårsrapporter
redogörs för avdelningens drifts- och investeringsutgifter i förhållande till budget
samt generella händelser av väsentlig betydelse inom teknikförvaltningen. Vi
noterar att gata- och parkavdelningen är den enda förvaltningen (av berörda
avdelningar) som ej har en mätbar indikator kopplat till det regionövergripande
ekonomiska målet om att regionens matriella anläggningstillgångar ska vårdas.
I verksamhetsberättelsen rapporteras mer utförlig information om det gångna
verksamhetsåret. Vidare finns en graf som illustrerar Region Gotlands kostnad per
invånare för gator, vägar och parkering i förhållande till andra kommuner. Det
konstateras att Region Gotland håller en acceptabel nivå mot tilldelad budget, men
att det finns ett ackumelerat underhållsbehov som växer.

3.5.2.

Bedömning kontrollmål 5

Fastigheter

Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningens underhållskostnad följs upp i
delår- och årsredovisning eftersom fullmäktige har antagit ett ekonomiskt mål med
indikator som avser planerat underhåll inom avdelningen. Mätmetoden är
underhållsbudget per kvadratmeter. Det finns emellertid inget antaget målvärde för
indikatorn. Vidare görs uppföljning av underhållskostnaden i
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verksamhetsberättelsen, och det finns en redogörelse för vilka objekt förvaltningen
har valt att prioritera under det gångna verksamhetsåret.
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

Gator och vägar

Vi konstaterar att det ej görs någon åtskillnad mellan planerat och felavhjälpande
underhåll, utan istället följs drifts- och investeringsbudgeten upp månatligen.
Förvaltningen uppskattar att ungefär 65 procent av det planerade underhållsarbetet
genomförs, och således byggs en succesiv underhållsskuld upp. Regionstyrelsen har
ej antagit någon indikator kopplat till målet om att regionens materiella
anläggningstillgångar ska vårdas.
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
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4.

Bedömning och rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål vilka berör verksamhetsområdena
fastigheter samt gator och vägar. Bedömningen av respektive kontrollmål sker i en
tregradig skala – uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. För varje kontrollmål finns
bedömning för berörd avdelning och kortfattad information som bedömningarna
grundar sig på.

Kontrollmål
1: Underhållet styrs och samordnas på
ett effektivt och tillräckligt sätt.

Bedömning
Fastigheter - ej uppfyllt


Det strategiska arbetet med upprättande av centrala styrdokument är bristfälligt och det saknas
en strategi för vilket fastighetsunderhåll som
ska prioriteras.



Det saknas målfördelning mellan planerade och
felavhjälpande underhållsinsatser.
Fördelningen är dock förhållandevis rimlig – 65 procent planerat och 35 procent felavhjälpande underhåll.

Gator och vägar - ej uppfyllt


Planerings- och utvecklingsavdelningen äger
det strategiska ansvaret för att utarbeta styrdokument och riktlinjer. Detta har lett till att gataoch parkavdelningen inte har överblick över underhåll kopplat till avdelningens ansvar.

Fastigheter - ej uppfyllt
2: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.
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Det finns underhållsplaner per fastighetsobjekt
för en femårsperiod, men planerna är utformade på bristfälliga grunder. Enligt nuvarande
underhållsplaner bedöms behovet av framtida
planerat underhåll 2023 endast vara 29 procent
av utfallet för planerat underhåll 2017.



Regionen hade 2017 en låg nivå avseende planerat fastighetsunderhåll, och därför kan det finnas anledning att se över metodiken bakom underhållsplanernas utformning.
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Gator och vägar - ej uppfyllt


Gata- och parkavdelningen har ej har tagit
fram långsiktiga underhållsplaner.

Fastigheter - delvis uppfyllt
3: Det finns regler som överensstäm-

mer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.



Det finns styrande och stödjande dokument
som till viss del överensstämmer med god
redovisningssed avseende redovisning av
underhållskostnader för fastigheter.



Avvikelser från god sed finns avseende de
beloppsgränser som fatslås i riktlinjerna
både avseende komponentindelning av
befintligt anläggningsbestånd och
nyinvesteringar och avseende
beloppsgränsen för när planerat underhåll
ska betraktas som en investering. Då
införandet av komponentavskrivning har en
stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det
finns en risk att regionens regler för
redovisning av underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god
redovisningssed. Regionen har, efter
upprättndet av riktlinjerna,
komponentindelat samtliga fastihgeter med
betydande komponenter samt frångått
beloppsindelningen för klassificeringen av
planerat underhåll, vilket är i enlighet med
god redovisningssed. Det finns således en
diskrepans mellan riktlinjerna och befintlig
redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är
helt i överensstämmelse med god
redovisningssed.

Gator och vägar - ej uppfyllt


Av de styrande och stödjande dokumenten
framgår att komponentindelning inte har gjorts
för gator och vägar, vilket med stor sannolikhet
påverkar också gränsgragningen avseende
underhållsutgifter.

Fastigheter - ej uppfyllt

December 2018
Region Gotland
PwC

20 av 22

4: Det finns en överensstämmelse
mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.



Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt
vald metod för komponentredovisning.

Gator och vägar – ej uppfyllt


Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt
vald metod för komponentredovisning.

Fastigheter – uppfyllt
5: Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.



Planerat fastighetsunderhåll följs upp i delåroch årsredovisning. Regionfullmäktige har antagit mål kopplade till ekonomisk hushållning
som bland annat utvärderas utifrån utfört planerat fastighetsunderhåll. Det finns emellertid
inget antaget målvärde för indikatorn. I verksamhetsberättelsen beskrivs prioriterade underhållsåtgärder som genomförts under det
gångna verksamhetsåret.

Gator och vägar - ej uppfyllt

4.2.



Avdelningen har inte gjort någon åtskillnad
mellan planerat och felavhjälpande underhåll.
Istället följs drifts- och investeringsbudgeten
upp månatligen. Förvaltningen uppskattar att
ungefär 65 procent av det planerade underhållet
utförs, varför underhållsskulden succesivt
byggs upp.



Avdelningen har ingen indikator kopplat till
målet om att regionens anläggningstillgångar
ska vårdas, vilket torde bero på att de uppgifter
som inrapporteras inte möjliggör en sådan uppföljning.

Svar på revisionsfrågan och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter. I fråga om gator och vägar
har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll. Detta mot bakgrund av bedömningarna av de fem kontrollmålen som sammanfattats ovan. Mot bakgrund av
genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
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Tekniska nämnden


Säkerställer att det finns tillräckliga underlag i form av exempelvis underhållsplaner och beräkning av nuvarande underhållsskuld så att en realistisk
underhållsbudget kan beräknas.



En strategisk underhållsplan för fastigheter tas fram och metodik och ändamålsenlighet i nuvarande planer ses över.



Ändamålsenliga underhållsplaner för gator och vägar tas fram i enlighet
med befintlig strategisk plan. En tidsplan för när arbetet ska vara klart bör
antas och önskvärd detaljeringsnivå bör specificeras.



Säkerställa att anläggningars avskrivningstider och livslängd överensstämmer med antaganden i underhållsplanerna.

Regionstyrelsen


Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering
och kopplingen till komponenter tydliggörs.



Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget
målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens
anläggningstillgångar ska vårdas.

2018-12-21

Said Ashrafi

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

December 2018
Region Gotland
PwC

22 av 22

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2018-12-11

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar. Granskningen har syftat till att bedöma om regionen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av VA-anläggningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, lämnas följande rekommendationer:
Tekniska nämnden och regionstyrelsen


Säkerställer att kommunikationen och samordningen kring framtida
exploateringar stärks, samt att det finns en tydlig koppling mellan VAplanen och regionens budgetprocess.

Tekniska nämnden


Tekniska nämnden tillser att framtagandet av VA-planen och tillhörande VA-strategi förankras med berörda nämnder och avdelningar så
att förnyelsearbetet och framtida exploateringar samordnas på ett effektivt sätt.

Regionstyrelsen


Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” uppdateras avseende gränsdragningen mellan drift och
investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.



Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det
regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas
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Webbplats www.gotland.se
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ett antaget målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet
om att regionens anläggningstillgångar ska vårdas.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder
som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningen
är uppdelad i två rapporter där ena avser fastigheter samt gator och vägar, och den
andra avser VA-anläggningar. De sammantagna rapporterna syftar till att besvara
följande revisionsfråga:


Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar?

Den här granskningen avser underhåll av VA-anläggningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar. Nedan följer centrala iakttagelser
avseende VA-anläggningar som vi har observerat under granskningen:

VA-anläggningar
 Det finns femåriga underhållsplaner som är fördelade per geografiskt distrikt och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).
 Reinvesteringar följs upp i delårs- och årsredovisningen mot bakgrund av att
avdelningen har en indikator kopplat till målet om att regionens tillgångar
ska vårdas. Det saknas målvärde för indikatorn.
 Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi
för att tillgodose att planeringen av kommande underhållsinsatser och exploateringar styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I den arbetshandling som vi tagit del av, DUF-planen, framgår att vissa väsentliga bakgrundsuppgifter saknas vilket påverkar avdelningens förmåga att kunna
planera framtida investeringar i VA-nätet.
 Förvaltningspersonalen uttrycker att samordning med andra förvaltningar
vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
 Regler för redovisning av underhåll (”riktlinjer för komponentredovisning
av materiella anläggningstillgångar”) överensstämmer inte helt med god
redovisningssed.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av Region Gotlands årsredovisning 2017 framgår att 93 procent av regionkoncernens tillgångar utgörs av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Detta motsvarar 5,8 mdkr och således är det av stor vikt att regionen säkerställer tillgångarnas
värde genom att tillse att det finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för
underhåll. Att anläggningstillgångarna planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om underhållsnivån inte är tillräcklig
kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt
att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken ökar och för att
planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Denna granskning
fokuserar på tre verksamhetsområden – fastigheter, gata och park samt VAanläggningar.
Region Gotland är en region som befolkningsmässigt växer och planeras fortsätta
växa, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Det innebär ett ökat
behov av bostäder med god standard, kördugliga gator och vägar samt ett fungerande VA-nät.

1.2.

Revisionfråga

Granskningen syftar till att besvara nedanstående revisionsfråga:
Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter,
gator och vägar samt VA-anläggningar?

1.3.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats för VAanläggningar:
1. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
2. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll och komponentredovisning.
3. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.
4. Anslutningsavgifter redovisas korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed.
5. Planeringen av utbyggnad och underhåll styrs och samordnas med kommande
exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt.
Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen och respektive verksamhets granskningsresultat redovisas under en särskild underrubrik.

1.4.

Avgränsning och metod

Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per
verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avseende redovisnings anknutna frågor är även kommunstyrelsen granskningsobjekt.
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Granskningen genomförs genom studier av styrande och stödjande dokument så
som underhållsplaner, verksamhetsberättelser, etc. Därutöver har intervjuer genomförts med avdelningschef för respektive verksamhetsområde (fastighet, gator
och vägar samt VA-anläggningar) och tillhörande stab. Vi har även varit i kontakt
med ekonomichef, enhetschef samhällsplanering och ekonomer på teknikförvaltningen.
Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmål görs enligt kriterierna uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.
Den övergripande revisionsfrågan bedöms sedan utifrån följande nivåer till uppfyllt
och ej uppfyllt.
Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner.
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2.

Begreppsapparat och orsakssamband kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder
skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska det framhållas att
kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om ”god ekonomisk hushållning”.

Löpande underhåll i tid Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och
kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion =
hög kostnad

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt
underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha
olika betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om
underhåll. Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa yrkesgrupper
är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var
underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras,
men sedan 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.
Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder
som tidigare klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas
felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv.
Tydliga och avgränsade definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och
tolkningsproblem, men de är även väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa
och jämförbara mellan år. I denna granskning avgränsas begreppet driftkostnader
till att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat intervall om minst en gång
per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt. Underhåll
definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.
Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa
en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om
att byta ut en vattenkran som läcker eller en VA-ledning som gått sönder.
Planerat underhåll är planerad i tid, art och omfattning. Underhållet genomförs
med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels funktion.
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I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer
ingår budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut
en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även
fast kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i
enlighet med komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada. Samma orsakssamband gäller för gator och vägar samt VAanläggningar. Genom att byta ut en vattenledning som överskridit sin tekniska livslängd förebygger ägaren att en större olycka längre fram i tiden.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Kontrollmål 1: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.

3.1.1.

Iakttagelser

VA-anläggningar
Under 2018 har VA-avdelningen arbetat med att ta fram en VA-plan och en VAstrategi som ska tydliggöra hur VA-verksamheten ska se ut år 2030. VA-planen är
uppdelad i sex delar, varav Drift- underhåll- och förnyelseplanen (DUF-planen
hädanefter) är en del. Vi har tagit del av den preliminära DUF-planen.
I dokumentet är regionens VA-anläggningar indelade i 15 delområden som är
baserade på hur bebyggelsen ser ut. Eftersom DUF-planen är framåtsyftande
beskrivs såväl nuvarande status på allmänna VA-anläggningar och status efter att
beslutade åtgärder effektuerats. Bland regionens vattenverk bedöms sex1
anläggningar ha otillräcklig kapacitet och bland avloppsanläggningar bedöms fem2
ha otillräcklig kapacitet. Vid VA-avdelningen arbetar ca 65 personer och
avdelningen består av fyra enheter – berednings- och projekteringsenhet,
vattenenhet, VA-underhåll och avloppsenhet.
Organisationen arbetar med den löpande driften och underhållet utifrån identifierat
behov. Dessutom sker årlig verksamhetsplanering med regelbundna
avstämningsmöten. Underlaget som utgör grunden för verksamhetens planering är
sammanställda listor över projekt, upprättade rutiner och arbetsbeskrivningar. VAverksamheten är indelad i distrikt och respektive vattenverk och
avloppsreningsverk har en driftsplan som uppdateras årligen. Förvaltningen har
gjort en uppskattning av det kommande förnyelsebehovet av dricksvattenledningar
och spillvattenledningar i DUF-planen.
Graf 1: Förnyelsebehov av dricksvattenledningar, antal km, 2019 och framåt
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Det främsta behovet av kommande förnyelser inom regionens dricksvattenledningar bedöms utföras efter år 2050. Bedömningen grundar sig i uppgifter där material
och anläggningsår är känt. I vissa fall har en uppskattning av anläggningsår gjorts
utifrån när det aktuella området bebyggdes. I de fall uppgift saknas finns inte uppgifter om anläggningsår eller områdenas bebyggelseperiod.
Graf 2: Förnyelsebehov av spillvattenledningar, antal kilometer, 2019 och framåt
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Förnyelsebehovet av spillvattenledningar bedöms vara som störst efter år 2050.
Bedömningsgrunderna och metodiken är densamma för dricksvattenledningar och
spillvattenledningar. Region Gotland har upprättat en VA-handbok som beskriver
utbyggnaden av ledningsnätet och vilka material som ska användas. Handboken
används både internt och externt vid prospektering och upphandling.
VA-avdelningen tar fram underhållsplaner som revideras varje år efter behov. I intervjuer framkommer att förvaltningen lägger mycket tid på att övervaka läckor i
VA-nätet. Detta eftersom det råder allmän vattenbrist på Gotland, och således bedöms läckor vara prioriterade underhållsinsatser. All data läggs in i verksamhetssystemet Geosecma och detta lägger grunden för det långsiktiga underhålls- och förnyelsearbetet.
Underhållsplanerna är kategoriserade per distrikt och det finns en åtskillnad mellan
dricks- spill- och dagvatten. Vid intervjuer återges att VA-avdelningens långsiktiga
underhållsplaner utgår från den redovisade tekniska livslängden och okulära bedömningar. I verkligheten är merparten av underhållsarbetet dock felavhjälpande
insatser, så som reparation av läckor. Förvaltningspersonalen låter även meddela
att många av de ledningar som lades under 1960- och 1970-talet har låg materiell
standard, och att ledningsnätet som är ännu äldre ofta har en högre standard och
lägre andel läckage.
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3.1.2.

Bedömning kontrollmål 1

VA-anläggningar

Vi konstaterar att VA-avdelningen har femåriga underhållsplaner som är
kategoriserade per distrikt och uppdelade enligt dricks-, spill- och dagvatten.
Löpande statusbedömning sker, men enligt uppgift är merparten av
underhållsarbetet åtgärder för att stoppa läckage. Underhållsplanerna är dock
uppbyggda på ett erfoderligt sätt och revideras löpande. En förnyelseplan håller för
nävarande på att utarbetas av förvaltningen.
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

3.2.

Kontrollmål 2: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll

3.2.1.

God redovisningssed

Begreppet underhåll är relativt mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende
på vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ur ett redovisningsperspektiv finns på övergripande nivå två olika typer av underhåll: underhåll
som inte har ett bestående värde vid utgången av verksamhetsåret vilket ska driftföras och underhåll som har ett bestående värde vid verksamhetsårets utgång och
således ska aktiveras. Ur ett redovisningsperspektiv har det inte någon betydelse om
en åtgärd benämns akut, löpande eller planerat underhåll. Det som är av betydelse
är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida nytta. Sedan
2014 finns krav på komponentavskrivning vilket i praktiken gjort att delar av de
underhållsåtgärder som tidigare klassificerades som drift numera klassificeras som
investering. Den praktiska hanteringen och klassificeringen av underhållsutgifter
påverkas av den komponentmodell som kommunen implementerar.

3.2.2.

Iakttagelser

Regionens styrande och stödjande dokument

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument med bäring på det
redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter.





Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS 2016/351)
Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering (2013-1216)
Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)
Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
(RS 2017/89).

Dokumenten riktlinjer för redovisning av investeringar, anvisningar för
redovisning och budgetering av markexploatering samt avskrivningstider (utdrag
från mall komponentindelning) överensstämmer i huvudsak med god
redovisningssed vad gäller gränsdragningen mellan dift (underhåll) och investering.
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Avseende dokumentet Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar finns däremot ett avvikelse som är värda att nämna.


3.2.3.

I riktlinjerna anger Regionen att komponentindelning i huvudsak inte ska
göras för det äldre (befintliga) beståndet samt att endast nyinvesteringar
överstigande 10 mnkr ska komponentindelas. Regionen har under våren
2018 komponentindelat samtliga befintliga anläggningar och samtliga nya
investeringar indelas i betydande komponenter. Dokumentet är således till
viss del obsolet då det inte är uppdaterat med befintlig redovisningsmetod.

Bedömning kontrollmål 3

VA-anläggningar

Det finns styrande och stödjande dokument som till viss del överensstämmer med
god redovisningssed avseende redovisning av underhållskostnader för VAanläggningar. Avvikelse från god redovisningssed finns i riktlinjerna avseende den
beloppsgräns som fastslagits för komponentindelning. Då införandet av
komponentavskrivning har en stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det finns en risk att regionens regler för
redovisning av underhållskostnader inte är i överensstämmelse med god
redovisningssed. Regionen har, efter upprättndet av riktlinjerna, komponentindelat
samtliga VA-anläggningar med betydande komponenter, vilket är i enlighet med
god redovisningssed. Det finns således en diskrepans mellan riktlinjerna och
befintlig redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är helt i överensstämmelse med
god redovisningssed.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

3.3.

Kontrollmål 3: Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader

3.3.1.

Iakttagelser

VA-anläggningar

I den preliminära DUF-planen tydliggörs var underhållsarbete behövs samt vilket
förnyelsearbete som ska prioriteras framgent. Förvaltningen följer upp nyckeltal
och tillämpar benchmarking mot VASS-statistik3. Avseende underhållsarbetet följer
förvaltningen månatligen upp nyckeltal och diskuterar. Vi har tagit del av planerade
och felavhjälpande underhållsåtgärder för 2018 fram till augusti. Den planerade
månatliga budgeten är sammanställd i en excel-fil.

3

VA-branschens statistiksystem
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Graf 3: Planerat och felavhjälpande underhåll inom VA-anläggningar, tkr, januari till augusti 2018
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Den månatliga budgeten för felavhjälpande underhåll är 0,76 Mkr medan budgeten
för planerat underhåll är 0,38 Mkr. Detta innebär alltså att felavhjälpande insatser
har dubbelt så hög budget som planerade. Utfallet för både felavhjälpande och
planerade insatser ligger dock under budget. Ackumulerat ligger planerade insatser
0,40 Mkr under budget och felavhjälpande 0,64 Mkr under budget. I
årsredovisningen och delårsrapporter följs målet om att anläggningstillgångarna
ska vårdas upp genom indikatorn Andel av VA-budgeten som avser
reinvesteringar. År 2017 var andelen 11,4 procent, men prognosen för helåret 2018
var i augusti 8,0 procent. Det finns dock inget antaget målvärde, och därför bedöms
inte målet.
I verksamhetsberättelsen redovisas värden för tre mål:


Debiterad vattenmängd ska utgöra minst 85 procent av producerad mängd



Vatten med godkänd kvalitet ska produceras och distribueras dygnet runt



Alla reningsanläggningar ska uppfylla särskilda krav

Målen är alltså inte direkt kopplade till avdelningens underhållsarbete, utan snarare
är förnyelse- och underhållsarbetet en förutsättning för att avdelningen ska kunna
uppfylla målen.

3.3.2.

Bedömning kontrollmål 5

VA-anläggningar

Vi konstaterar att VA-avdelningens reinvesteringar följs upp i delår- och
årsredovisningen mot bakgrund av att avdelningen har en indikator kopplat till
regionens övergripande ekonomiska mål. Indikatorn mäts utifrån
underhållsbudgeten, men det finns inget antaget målvärde för indikatorn.
Därutöver sker uppföljning och diskussion om planerade och felavhjälpande
underhållsinsatser månatligen. Vidare bevakar förvaltningen nyckeltal och gör
jämförelser med andra genom så kallad benchmarking.
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
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3.4.

Kontrollmål 4: Anslutningsavgifter redovisas
korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed

3.4.1.

God redovisningssed

Anslutningsavgifter utgörs av kostnaderna för utbyggnad av VA-nätet och syftar till
att finansiera tillkommande fastigheter i det befintliga VA-nätet eller ett utökat område. Avgiften ska tas ut med hänsyn till likställighetsprincipen och kommunens
självkostnad. Principerna för redovisning av anslutningsavgifterna regleras i RKR
18.1. Där framgår att anslutningsavgifterna ska redovisas som en skuld vid erhållen
anslutningsavgift för att därefter intäktsföras i takt med av VA-anläggningen skrivs
av (matchningsprincipen).

3.4.2.

Iakttagelser

Praktisk hantering

Regionen redovisar 100 procent4 av erhållna anslutningsavgifter som en skuld i
balansräkningen vilka därefter intäktsförs över en period på 25 år. Anslutningsavgifterna är enligt uppgift inte uppdelade med objektskoder i redovisningen vilket
medfört att vi inom ramen för granskningen inte kontrollerat om en enskild anslutningsavgifts upplösningstid överensstämmer med avskrivningstiden för motsvarande anläggning. Vi har istället erhållit Regionens anläggningsreskontra och har
med överslagsräkning kontrollerat tillämpade avskrivningstider på VAanläggningar och kan konstatera att den genomsnittliga avskrivningstiden för dessa
anläggningar överensstämmer väl med återföringsperioden för anslutningsavgifterna. Regionen har enligt uppgift utgått från branschorganisationen Svenskt Vattens
råd avseende komponentindelningen av VA-anläggningar.

3.4.3.

Bedömning kontrollmål 4

Genomförd granskning påvisar att Regionen i allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna redovisas initialt som en skuld och intäktsförs över en tidsperiod på 25
år. Överslagsräkning påvisar att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer
med tillämpad avskrivningstid för de anläggningar som anslutningsavgifterna avser
att finansiera.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt.

Inom VA-branschen finns en uppfattning om att uppemot 10 procent av anslutningsavgiften kan användas för att
finansiera de direkta kostnader som uppstår för att upprätta ledningsnät och tillhörande installationer för enskilda
anslutningar till fastigheter.
4
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3.5.

Kontrollmål 5: Planeringen av utbyggnad och
underhålls styrs och samordnas med kommande exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt sätt

3.5.1.

Iakttagelser

VA-anläggningar

I investeringsbudgeten för åren 2018-2019 med tillhörande plan för åren 20202022 framgår att VA-verksamheten står inför stora investeringar de kommande
åren. I väntan på en ny VA-plan har VA-verksamheten antagit en investeringsram
om 125 mnkr per år mellan år 2020 till 2023.
Graf 4: Investeringsbudget inom VA-verksamheten, tkr, budget 2018-2019 och
plan 2020-2021
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År 2018 har regionen budgeterat 275,2 Mkr, vilket motsvarar 67 procent av teknikförvaltningens totala investeringsäskande. Det är framför allt investeringar i Bräckvattenverk Kvarnåkershamn som är omfattande – 110 Mkr. Budgeterade medel för
reinvesteringar i VA-anläggningar är 40 Mkr år 2018, vilket motsvarar 15 procent av
den totala investeringsbudgeten. Som vi tidigare nämnt är prognosen för helåret
2018 åtta procent, dvs. en avvikelse på sju procentenheter.
Vi har även tagit del av budget 2019-2020 och plan 2021-2023. I den senaste budgeten har VA-verksamheten en budget 2019 om 212,5 mnkr. Den mest omfattande
posten om 96,5 mnkr är VA-ledning Burgsvik-Klintehamn. För resterande år –
2020-2023 – finns en investeringsram i väntan på ny VA-plan om 125 mnkr per år.
Det har dock framkommit i intervjuer att avdelningen kommer behöva effektuera
fler investeringar under denna period. Tre omfattande projekt som nämns är vattenförsörjningen i Visby, Nordöstra Gotlands vattenförsörjning samt VAförsörjningen på Fårö.
I teknikförvaltningens verksamhetsberättelse 2017 beskrivs att flera stora projekt
har blivit framflyttade i tiden, och därför har förvaltningens investeringsbudget inte
förbrukats. Investeringar om 39,6 Mkr i Kvarnåkershamns vattenverk som skulle
verkställas under 2017 flyttades därför över till 2018 års investeringsbudget. Inve-
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steringarna i vattenverket syftar till att förbättra vattenförsörjningen. Följande orsaker nämns till att investeringarna framflyttats:


Anbudsförfarande tar tid



Budget ej tillräcklig vilket kan medföra äskande av tilläggsanslag som tar tid



Överprövningar av antagna anbud



Tillståndsansökningar, miljö, hav, vägar etc.



Servitutsavtal ska tecknas



Väderförhållande, till exempel muddring som ej tål blåst



Begränsad tillgång till material vilket har gjort att vissa projekt försenats

I den preliminära DUF-planen görs analyser av framtida behov av VA- anläggningar
i samband med kommande exploateringar och utbyggnationer. Det finns bilagda
exempel på framtida utmaningar för respektive delområde. Bland annat anses en
särskild utmaning vara den framtida belastningen vid utbyggnaden av Visby och
belastning från den nya kryssningskajen. Det har även tagits fram en VA-handbok
som beskriver utbyggnad av ledningsnätet och vilka material som ska användas vid
prospektering och upphandling.
I DUF-planen finns även en sammanställning av bedömt förnyelsebehov av dricksvattenledningar och spillvattenledningar, men som vi tidigare konstaterat saknas
uppgifter för ungefär hälften av ledningarna. Således är det svårt att planera förnyelseprocessen och integrera i budgetprocessen.
Den kompletta VA-planen är tänkt att utgöra ett underlag i regionens arbete med
VA-frågor och den översiktliga planeringen. VA-planen ska revideras allteftersom
åtgärder genomförs och det skapas nya förutsättningar. En avstämning av planens
åtgärder och införlivning av åtgärder i verksamhetens budgetplanering ska därför
ske årligen.
I regionens exploateringsplan 2018-2021 nämns att exploateringsplanen ska samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering. Detta för att möjliggöra bättre och
mer effektiv styrning av resurser och medel.
Ett arbete startades under hösten 2017 med att skapa ett förvaltningsövergripande
forum för samordningen av regionens exploateringsprojekt. Från januari 2018 sker
samordningen formellt genom en exploateringsgrupp som består av avdelningschefer från berörda förvaltningar, exploateringsstrateg och stadsarkitekten. Exploateringsgruppen träffas en gång i veckan och diskussionerna handlar om hur man ska
kombinera olika perspektiv med ett helhetsperspektiv, och hur man får samverkan
att fungera i olika nivåer och mellan alla involverade aktörer.
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Det är enheten för samhällsplanering5 som ansvarar och är sammankallande för
exploateringsgruppen. Exploateringsgruppen rapporterar resultatet av sitt arbete
till en styrgrupp som består av förvaltningschefer från teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regiondirektören. Styrgruppen rapporterar i sin tur
till ett exploateringsutskott som lyder under regionstyrelsen. Exploateringsutskottet
är ingen beslutande instans utan har en vägledande funktion för att styra projekten
i tidiga planeringsskeden. Presidiet från tekniska nämnden och byggnadsnämnden
och regionstyrelsens arbetsutskott ingår i exploateringsutskottet.
Den tilltagande exploateringstakten ses som en utmaning som ställer krav på en väl
fungerande kommunikation mellan samtliga inblandade aktörer, avdelningar m.m.
En stor utmaning som nämns vid intervju är att hitta en metod/modell för samordningen av äskanden av investeringsmedel för VA-investeringar med äskanden av
investeringsmedel för övriga exploateringskostnader.

3.5.2.

Bedömning kontrollmål 5

VA-anläggningar

Vi konstaterar att VA-avdelningens framtagande av VA-plan kommer vara centralt
för regionens framtida planering av utbyggnad och underhåll. Avdelningen har
historiskt haft svårt att förbruka tilldelad budgetram, varför det är av stor vikt att
den nya planen förankras med berörda avdelningar inom regionens organisation
samt att planen integreras i budgetprocessen. I budget för 2018 antas en avtagande
investeringstrend avseende VA-verksamheten, medan budgeten 2019 antar en linjär
investeringsram om 125 mnkr.
Vidare saknas vissa essentiella bakgrundsuppgifter, avseende exempelvis teknisk
status på dricksvatten- och spillvattenledningar, för att kunna planera framtida
investeringar i VA-nätet. Vi anser dock att det värdefullt att förvaltningen har
genomfört bedömning av ledningar i de fall det är möjligt, och ser positivt på att
förvaltningen arbetar fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi som kommer
aktualiseras varje år. Förvaltningspersonal uttrycker även att samordning med
andra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

5

Regionensstyrelseförvaltningen, avdelningen för regional utveckling
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4.

Bedömning och rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål vilka berör verksamhetsområdet
VA-anläggningar. Bedömningen av respektive kontrollmål sker i en tregradig skala
– uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. För varje kontrollmål finns bedömning för
berörd avdelning och kortfattad information som bedömningarna grundar sig på.

Kontrollmål
1: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.

Bedömning
VA-anläggningar – uppfyllt


Det finns femåriga underhållsplaner som är
fördelade per geografiskt distrikt och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).



Löpande statusbedömning sker, men enligt
uppgift är merparten av underhållsarbetet
felavhjälpande åtgärder för att stoppa läckage.

VA-anläggningar - delvis uppfyllt
2: Det finns regler som överens-

stämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
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Det finns styrande och stödjande dokument
som till viss del överensstämmer med god
redovisningssed avseende redovisning av
underhållskostnader för VA-anläggningar.
Avvikelse från god redovisningssed finns i
riktlinjerna avseende den beloppsgräns som
fastslagits för komponentindelning. Då
införandet av komponentavskrivning har en
stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det finns
en risk att Regionens regler för redovisning av
underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god redovisningssed.



Regionen har, efter upprättndet av
riktlinjerna, komponentindelat samtliga VAanläggningar med betydande komponenter,
vilket är i enlighet med god redovisningssed.
Det finns således en diskrepans mellan
riktlinjerna och befintlig redovisningsmetod,
där riktlinjerna inte är helt i överensstämmelse
med god redovisningssed.
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3: Det finns tillfredsställande
uppföljning av underhållskostnader.

VA-anläggningar – uppfyllt


Reinvesteringar följs upp i delårs- och årsredovisningen mot bakgrund av att avdelningen har
en indikator kopplat till målet om att regionens
tillgångar ska vårdas. Det saknas målvärde för
indikatorn.



Månatlig uppföljning och diskussion sker om
utförda underhållsåtgärder och förvaltningar
tillämpar benchmarking mot branschnyckeltal.

VA-anläggningar - uppfyllt
4: Anslutningsavgifter redovisas
korrekt i enlighet med gällande
lagstiftning och god redovisningssed.



Genomförd granskning påvisar att Regionen i
allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna redovisas
initialt som en skuld och intäktsförs över en
tidsperiod på 25 år. Överslagsräkning påvisar
att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer med tillämpad avskrivningstid för de
anläggningar som anslutningsavgifterna avser
att finansiera.

VA-anläggningar - ej uppfyllt
5: Planeringen av utbyggnad och
underhålls styrs och samordnas
med kommande exploateringar
och regionens budgetprocess på
ett effektivt och tillräckligt sätt.
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Det pågår ett arbete med att ta fram en VAplan och tillhörande VA-strategi för att tillgodose att planeringen av kommande underhållsinsatser och exploateringar styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I den arbetshandling som vi tagit del av, DUF-planen,
framgår att vissa väsentliga bakgrundsuppgifter saknas vilket påverkar avdelningens förmåga att kunna planera framtida investeringar
i VA-nätet.



Förvaltningspersonal uttrycker även att samordning med andra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
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4.2.

Svar på revisionsfrågan och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar. Detta mot bakgrund av bedömningarna av de fem kontrollmålen som sammanfattats ovan.
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
Tekniska nämnden och regionstyrelsen


Säkerställer att kommunikationen och samordningen kring framtida exploateringar stärks, samt att det finns en tydlig koppling mellan VA-planen och
regionens budgetprocess.

Tekniska nämnden


Tekniska nämnden tillser att framtagandet av VA-planen och tillhörande
VA-strategi förankras med berörda nämnder och avdelningar så att förnyelsearbetet och framtida exploateringar samordnas på ett effektivt sätt.

Regionstyrelsen


Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” uppdateras avseende gränsdragningen mellan drift och investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.



Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget
målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens
anläggningstillgångar ska vårdas.
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