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Investeringsplan 2021-2025 - RSF
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens investeringsplan godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders planer.

Sammanfattning

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Tanken är att få ett samlat
diskussionsunderlag kring regionens investeringsbehov som kan behandlas vid
dialogmötena inför budgetberedningen.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritidssamt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig verksamhet
ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Påverkan sker dock på volymer
exempelvis inom måltidsproduktionen.
Vad gäller investeringar i kök ses ingen annan behovsbild än vad som ligger i
nuvarande plan. För IT-verksamheten ses ett utökat behov investeringsmedel för
inköp av datorer. Här finns även en generell utveckling som innebär flytt från
investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp i driftbudgeten. Beträffande
anläggningar inom kultur- och fritid pågår ett antal större utredningar som kan
innebära investeringsbehov som inte är upptagna i investeringsplanen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Ärende RS 2019/1213
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1. Inledning
I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Tanken är att få ett samlat
diskussionsunderlag kring regionens investeringsbehov som kan behandlas vid
dialogmötena inför budgetberedningen.
Planen ska utgå från den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden och
gällande investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget. Endast större behov av
investeringar ska redovisas. En bedömning av driftkonsekvenser framåt ska också beaktas.
Redovisningen behöver inte vara beloppssatt i detalj utan detta kommer senare framgå i
den strategiska planen.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritids- samt
IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrigt ryms investeringarna i
huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte någon
nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Påverkan sker dock på volymer exempelvis
inom måltidsproduktionen.

2. IT-investeringar
Mot bakgrund av att Region Gotland behöver spara, effektivisera och göra mera lika har ett
effektiviseringsprogram beslutats där en del är ett utredningsuppdrag kring sänkning av ITkostnader. Utifrån nuläget och ett börläge tas en handlingsplan fram som beskriver
handfasta aktiviteter i syfte att ensa hantering och om möjligt minska regionens totala
kostnader för IT verksamheten.
2.1 Nuvarande investeringsplan

I budget och plan samt kommande förslag till kompletteringsbudget, finns för perioden
årligen avsatt ca 10 mnkr för inköp av datorer och ca 7 mnkr för investeringar i ITinfrastruktur (reinvesteringar, nät, teknisk plattform). Förutom detta finns upptaget
specifika satsningar (exempelvis långtidslagring, nytt officepaket) där osäkerhet råder om
anskaffningen ska redovisas som investering eller drift. Rådet för kommunal redovisning
har i november 2018 kommit med en ny rekommendation om redovisning av immateriella
anläggningstillgångar där kraven skärps. Dessa satsningar uppgår i snitt till ca 4 mnkr per år.
Om dessa anskaffningar ska redovisas som drift behöver finansieringen ses över. Beroende
på hur anskaffningen genomförs uppgår behovet enligt gällande plan till mellan 17 och 21
mnkr i snitt per år.

Ärendenr RS 2019/1390 Datum 2020-01-28

2.2 Utveckling

Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, både vad gäller teknik som
affärsprinciper.
Den tekniska utvecklingen går fortsatt mycket fort och detta i kombination med
förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling ställer ökade krav på
investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt gäller detta
kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av en helt ny infrastruktur.. I generella
termer kan man säga att Region Gotlands IT verksamhet kommer att ”bete sig” som en
intern molnleverantör.
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När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i princip alla
leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp, datorkraft per
förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin tur att behovet
av finansiering flyttas från investering till drift.
Relativt gällande investeringsplan finns ett behov framför allt av utökad budget för utbyten
av PC arbetsplatser som behöver ligga på 12 mnkr per år. Anledningen till detta är bland
annat att utbyten i allt större grad sker från stationära till bärbara där bärbart är ca: 40%
dyrare.

3. Anläggningar kultur- och fritid
Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår ett flertal arbeten med framtagande av planer,
strategier och utredningar som berör framtida investeringsbehov. Nämnas kan
badhusutredning, kulturplan samt anläggningsstrategi.
3.1 Nuvarande investeringsplan

I budget 2019 finns avsatt medel för upprustning av Hemsebadet. Renoveringen är
senarelagt till följd av för höga anbud. Dessutom kan delar av medel för
landsbygdsutveckling komma att användas till finansiering av betongplatta i ishallen i
Hemse. Utöver dessa finns det i planen upptaget enskilda investeringsobjekt för meröppna
bibliotek, bokbuss, web och bokningssystem. Däremot finns inget beslutat projekt kopplat
till pågående utredningar.
3.2 Utveckling

Den demografiska utvecklingen kommer troligen inte föranleda något ytterligare
investeringsbehov. Däremot är det viktigt att beakta behovet av exempelvis
spontanidrottsytor i samband med att nya stadsdelar växer fram. Ett rikt och tillgängligt
kultur- och fritidsliv ger effekter på såväl folkhälsa, jämlikhet, goda uppväxtvillkor,
demokratiutveckling och social inkludering.

Ärendenr RS 2019/1390 Datum 2020-01-28

4. Investeringar i kök
Upprustning och investeringar i regionens kök har pågått under en längre tid utifrån den
utredning om måltidsorganisation som antogs av KS 2010-05-27, §126. Utredningen har
sedan löpande reviderats vid ett flertal tillfällen. Senast i RF 2019-06-17, §177. Samtidigt
gavs ett nytt uppdrag om översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Syftet enligt direktivet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation
och lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar. En första
redovisning ska ske till budgetberedningen våren 2020.
4.1 Nuvarande investeringsplan

I budget 2019 finns 4 mnkr kvar i regionstyrelsens samt närmare 12 mnkr överflyttade till
teknikförvaltningen. Teknikförvaltningen har dessutom erhållit tilläggsanslag för några
objekt. En större del av detta kommer begäras i kompletteringsbudget. För kommande år,
fram till 2023, finns närmare 35 mnkr avsatt. Under den närmaste femårsperioden kommer
således drygt 45 mnkr investeras i regionens kök. Därefter är den beslutade planen
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genomförd. Då måltidsverksamheten är en resultatenhet krävs en succesiv prisökning upp
till ca 4 mnkr för att hantera den ökade hyran.
4.2 Utveckling

Den demografiska utvecklingen kommer i sig troligen inte innebära något
investeringsbehov för måltidsorganisationen. Däremot kan en eventuell förändrad
skolorganisation påverka. Exempelvis kan något ytterligare kök behöva omvandlas från
mottagningskök till tillagningskök. Vilken driftsform som väljs för att möta det ökade
behovet av äldreomsorg kan också få påverkan på måltidsverksamhetens volymer.

Ärendenr RS 2019/1390 Datum 2020-01-28

Måltidsverksamheten, precis som skolverksamheten, berörs till stor del av vad som sker när
till exempel nya stadsdelar (Visborg) utvecklas. Verksamheten berörs även av eventuella
beslut om förändrad driftsform av äldreomsorg. Verksamhetensförändringar kan också
behöva ske till följd av eventuella fastighetsförsäljningar (Fårösund).
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 1

Investeringsplan 2021-2025 –
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1390

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens investeringsplan godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders planer.

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Tanken är att få ett samlat
diskussionsunderlag kring regionens investeringsbehov som kan behandlas vid
dialogmötena inför budgetberedningen.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritidssamt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig verksamhet
ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Påverkan sker dock på volymer
exempelvis inom måltidsproduktionen.
Vad gäller investeringar i kök ses ingen annan behovsbild än vad som ligger i
nuvarande plan. För IT-verksamheten ses ett utökat behov investeringsmedel för
inköp av datorer. Här finns även en generell utveckling som innebär flytt från
investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp i driftbudgeten. Beträffande
anläggningar inom kultur- och fritid pågår ett antal större utredningar som kan
innebära investeringsbehov som inte är upptagna i investeringsplanen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/565
19 december 2019

Birgitta Lidman

Regionstyrelsen

Trafik 2023 Upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik

Förslag till beslut

1. Fastställa förslag till förstudierapport inför upphandling
2. Fastställa förslag på annons om avsikt att ingå avtal

Sammanfattning

Upphandling, avtal och tidplan
För att säkerställa att Region Gotland har ett avtal med en operatör som levererar
allmän linjelagd kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i form av skolskjutsar inför
att nu gällande avtal RS 2018/895 löper ut vid tidtabellskiftet i juni 2023 ska en
upphandling ske.
Ansvar för genomförande av upphandlingen
Eftersom behovet av allmän och särskild kollektivtrafik finns hos två nämnder
genomförs en samordnad upphandling av regionstyrelseförvaltningen. Enligt
upphandlingspolicyn, antagen av regionfullmäktige 20090914, ansvarar
regionstyrelsen för genomföranden av samordnade upphandlingar.
Tidigare beslut
Upphandlingen verkställer steg två av totalt tre steg i beslutet om tidplan, RS
2018/523, som fastställdes av regionstyrelsen 20180830.
Upphandlingen verkställer också behoven av särskild kollektivtrafik så som det
beslutats 20191022 av Barn- och utbildningsnämnden i beslut BUN 2019/580 samt
behoven av allmän kollektivtrafik så som det beslutats 20191127 av Tekniska
nämnden i beslut TN 2019/2016.
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Beskrivning av förstudierapporten
Inför genomförandet av upphandlingen har en förstudierapport tagits fram. Denna
förstudierapport har som mål att skapa en förståelse inom Region Gotland om
förutsättningarna för kommande upphandling. Syftet med förstudierapporten är att
belysa förutsättningarna för upphandlingen men också att samla in egen information
och ta in kunskap om pågående utveckling.
Observera att samtliga rekommendationer som lämnas i förstudien kan komma att
prövas på nytt, ändras samt anpassas i en kommande upphandling, då ny information
kan tillkomma. Upphandlingsprocessen beräknas pågå under drygt 2 år innan beslut
om tilldelning fattas, denna långa process ställer stora krav på dokumentation inför
och under processen för att den inte uppfattas som okänd inom Region Gotland.
Förankring av förstudierapporten
Förstudierapporten har förankrats med särskild politisk referensgrupp bestående av
ledamöter från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt regionstyrelsen vid sitt möte 20190827.
Därefter har förstudierapporten presenterats för regionstyrelsens arbetsutskott vid
två tillfällen, 20191010 och 20191106.
Avsikt att ingå avtal
Efter att beslut fattats om det egna behovet och dokumenterats i en behovsanalys så
inleds upphandlingsprocessen av trafik genom annonsering om avsikt att ingå avtal i
Europeiska unionens databas för upphandlingar. Denna annonsering ska ske senast
ett år innan upphandlingsdokumenten planeras publiceras i samma databas. Kravet är
att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska annonsera avsikt att ingå
avtal för den allmänna linjelagda trafiken.
Beskrivning av annons om avsikt att ingå avtal
Syftet med annonseringen är att uppmärksamma marknaden på att en upphandling
kommer att annonseras tidigast om ett år samt att bjuda in den delen av marknaden
som är intresserad av att delta i upphandlingen till samråd inför upphandling.
Annonsen ska beskriva upphandlingens föremål och omfattning i stort, tidplan för
genomförande av upphandlingsprocessen och kommande avtalsperiod, mängd i form
av antal kilometer samt det ekonomiska värdet.
Nästa steg - Samråd inför upphandling
Samråd inför upphandling genomförs i dialogform med de operatörer som så önskar.
Vid samrådet presenterar Region Gotland sina styrdokument och beslut som ska
verkställas samt vilket behov av trafik som finns under den planerade avtalsperioden.
Intresserade operatörer får möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter.
Samråd inför upphandling dokumenteras i en marknadsanalys som används som
underlag när upphandlingsdokumenten formuleras.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att underlaget för att gå vidare med genomförande av upphandling enligt förstudierapporten är tillfyllest. Bedömningen är också
att första steget, att annonsera avsikt att ingå avtal kan genomföras enligt förslag.
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Det är dock viktigt att ärendet finns med på varje budgetberedning och budgetavstämning utifrån avtalets stora ekonomiska omslutning, som i dagsläget inte är fullt
finansierat i vare sig tekniska nämnden eller barn- och utbildningsnämnden.
De kritiska tidpunkterna när kommande avtals kostnader i stort kan påverkas är när
1.
2.

beslut fattas om hur upphandlingsdokumenten ska formuleras
beslut fattas inför tilldelning av avtal

Beslutsunderlag

Förstudierapport inför upphandling
Annons om avsikt att ingå avtal
BUN 2019/580
TN 2019/2016

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 121

BUN § 121

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023

BUN 2019/580
BUN au §82

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Att nedan angivna målgrupper och prioriteringar är nämndens begäran på
upphandlingen av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023.
 Att upphandlingen i största mån säkerställer att nämndens verksamheter i första
hand kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement
minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand
säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för
skoleleverna.


Inför den planerade upphandlingen har barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
tekniska nämnden (TN) anmodats att fastställa utbud av skolskjutsar och allmän
linjelagd kollektivtrafik. I utbudsbehovet ingår att ange prioriterade målgrupper och
transportbehov.
Nedanstående gruppers behov måste tillgodoses för att nämnden skall kunna
uppfylla de krav som skollagen anger:
Målgrupper för skolskjutsar:



Elever i grundskolan. Förskoleklass till årskurs 9. Ca 1800 elever har rätt till
skolskjuts.

Målgrupper för alternativa lösningar:

Elever på särskolan, gymnasiesärskolan
 Elever med särskilda behov.
 Elever med växelvis boende.


Målgrupper för allmän kollektivtrafik:

Elever i gymnasieskolorna
 Studenter i vuxenutbildning (inklusive folkhögskolan och universitetet)
 Barn och vårdnadshavare i förskolan
 Elever och vårdnadshavare på fritids


Målgrupper för skolskjuts eller allmän kollektivtrafik:

Utflykter som arrangeras av skolorna
 Kulturresor från grundskola till Visby
 Resor mellan skolorna, schemalagda timmar som utförs på annan skola som till
exempel idrott, simning och hemkunskap.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 121

Volymer och budget

Ca 1600 elever har efter ansökan blivit beviljade skolskjuts enligt de samlade
myndighetsbesluten för läsåret 2018/2019.
För läsåret 2019/2020 har elektronisk ansökan om skolskjuts införts och det
påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.
Kostnader för skolskjuts 2016-2018

Skolskjuts
Utfall 2018 Utfall 2017
Utfall 2016
Huvudskjutsar
36 084
32 976
33 068
 Orsaken till den stora skillnaden mellan 2017-2018 är att indexkorgen blev
kraftigt uppräknad.
Trafiken 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km/år (inkl. fram- och tillbakakörning med
tom buss) eller 0,99 miljoner km (exkl. fram- och tillbakakörning).
Kan jämföras med 1,5 miljoner km (exkl. fram- och tillbakakörning) före 2012.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet lämnades ärendet efter diskussion för att återkomma till nämndens
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att de angivna målgrupperna och
prioriteringarna är nämndens begäran på upphandlingen av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023 och att upphandlingen, i största mån, säkerställer att
nämndens verksamheter kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som
komplement minimeras samt att, i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten,
måste i första hand säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser
måste finnas för skoleleverna.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-11
Förstudie inför upphandling trafik 2023 RS 2019/565
Regionalt trafikförsörjningsprogram RS 2018/204
Strategi för serviceutbud RS 2012/439
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 249

TN § 249

Beslut om behov inför upphandling av
allmän linjelagd kollektivtrafik 2023-

TN 2019/2016
TN AU § 212

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att upphandlingen skall upphandla trafik motsvarande
trafikförsörjningsprogrammet enligt ”scenario B” motsvarade cirka 4 500 000
kilometer per år enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande. Punkt 2 och 3
enligt teknikförvaltningens förslag:
Tekniska nämnden beslutar om stegvis genomförande av utbudsökningen enligt
förslaget mot slutmålet.
Tekniska nämnden godkänner informationen om samordning mellan allmän
kollektivtrafik och skolskjutsar.

I det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet (RF § 95 beslut från 2019-0225) beskrivs målen för kollektivtrafiken 2019-2030 vilket leder till att en upphandling
för trafik 2023- måste genomföras. För att en sådan upphandling skall komma till
stånd behöver de båda berörda förvaltningarna Teknikförvaltningen (TKF) och
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) med dithörande nämnder besluta
trafikomfattningen för de kommande åren. Beslutet kommer att utgöra underlaget
för upphandlingen och därigenom attrahera lämpliga operatörer som kan lämna
anbud till Regionen.
Det är viktigt att Region Gotland redan från start är tydliga med vilken
trafikomfattning som förväntas av den anbudsgivare som svarar på förfrågan. Det är
även viktigt att regionen redan från start, genom beskrivningen av trafikmängden,
attraherar operatörer som är lämpliga för uppdraget. Likaså är det nödvändigt att
regionen kan beskriva tidsaspekten i hur den beskrivna trafikmängden skall nås. Skall
trafikökningen nås i ett stort steg eller ökas stegvis för att slutmålet ska nås. Region
Gotland måste således vara tydliga med vilket slutmålet är och hur regionen tänker
sig komma dit. På detta sätt säkerställer regionen i möjligaste mån att en leverantör
med rätt förutsättningar lämnar anbud på uppdraget.
Bedömning

Teknikförvaltningen förordar scenario A som i sin omfattning närmast motsvarar det
nu gällande trafikförsörjningsprogrammet. De övriga scenarierna är bantade
versioner som inte uppfyller trafikförsörjningsprogrammets mål och vision i sin
helhet. Om tekniska nämnden beslutar enligt scenario B kan behov uppstå av att
revidera trafikförsörjningsprogrammet. Väljer nämnden scenario C skall det nu
gällande trafikförsörjningsprogrammet revideras så att den motsvarar den trafik man
ämnar bedriva. Teknikförvaltningen bedömer att scenario A bäst stödjer Regionens
övergripande mål när det gäller ekokommun och behovet att flytta resandet från
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 249

privatbil till allmänna kommunikationer med buss. Detta stödjer även de nationella
målen om reduktion av CO2 med 70 % till 2030.
Angående tidsaspekten för införandet av utbudsökningen hänvisas till bilagan
”Utbudskoncept för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland från året
2023 och framåt” där det beskrivs ett exempel för en utbudsökning i fyra steg.
Det är av stor vikt att utbudsökningen åtföljs av ökande intäkter, dvs ett ökande
resande och att varje steg nogsamt följs upp innan näste steg tas. Medel bör avsättas
för att stimulera ett ökande resande med kollektivtrafiken.
Konsekvensanalyser
Barn- och genusperspektiv
En funktionell och väl fungerande kollektivtrafik är förutsättningen för att samtliga
medborgare har samma möjlighet att fungera i samhället vare sig de har råd eller
möjlighet till egen bil. En väl utbyggd kollektivtrafik ger barn och ungdomar en
större frihet genom att till exempel underlätta möjligheten att ta sig till och från sina
fritidsaktiviteter.
Landsbygdsperspektiv
För att Gotland skall kunna ha en levande landsbygd måste kollektivtrafiken fungera
såväl för de som bor på landet eller i staden. Kollektivtrafiken är också en av
förutsättningarna så att medborgarna kan fritt välja var de bosätter sig på ön utan att
vara beroende av varken bil eller körkort.
Ekonomisk konsekvensanalys
De ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland skiljer sig mellan de olika
scenarierna A, B och C men det gemensamma för samtliga är att kostnaden för den
allmänna kollektivtrafiken i framtiden kommer att vara högre jämfört med dagens
kostnadsläge.
Oberoende vilket av scenarierna man väljer bör man även ta hänsyn till att resurser i
form av personal bör tillsättas till kollektivtrafikenheten för att enheten skall kunna
fullfölja sina uppdrag framöver.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio och kollektivtrafikutvecklare Michael
Schwertner.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att tekniska nämnden beslutar att
upphandlingen skall upphandla trafik motsvarande trafikförsörjningsprogrammet
enligt ”scenario B” motsvarade cirka 4 500 000 kilometer per år.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 249

Tekniska nämnden beslutar om stegvis genomförande av utbudsökningen enligt
förslaget mot slutmålet.
Tekniska nämnden godkänner informationen om samordning mellan allmän
kollektivtrafik och skolskjutsar.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och
förvaltningens förslag och finner att och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Sittande referensgrupp önskar få fortsätta vara involverad i upphandlingen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, beslut RF § 95 från 2019-02-25
Bilaga ”Utbudskoncept för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland från
året 2023 och framåt” till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016
Bilaga ”Samlad bild över samordningen mellan skolskjutsar och allmän
kollektivtrafik” till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-22 BUN §121
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/580
11 oktober 2019

Försörjningschef Rolf Andersson
Skolskjutskoordinator Elinor Löfgren

Barn- och utbildningsnämnden

Upphandling av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik
2023.
Förslag till beslut

Att nedan angivna målgrupper och prioriteringar är nämndens begäran på
upphandlingen av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023.
 Att upphandlingen i största mån säkerställer att nämndens verksamheter i första
hand kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement
minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand
säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för
skoleleverna.


Sammanfattning

Inför den planerade upphandlingen har barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
tekniska nämnden (TN) anmodats att fastställa utbud av skolskjutsar och allmän
linjelagd kollektivtrafik. I utbudsbehovet ingår att ange prioriterade målgrupper och
transportbehov.
Nedanstående gruppers behov måste tillgodoses för att nämnden skall kunna
uppfylla de krav som skollagen anger.
Målgrupper för skolskjutsar:

Elever i grundskolan. Förskoleklass till årskurs 9. Ca 1800 elever har rätt till
skolskjuts.
Gäller endast elever som uppfyller följande kriterier:
 Skollagen 10 kap, 31§
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27
§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
 Lokala regler fastställda av Barn- och utbildningsnämnden.
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Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2019/580

o Bostad – skola: Förskoleklass – årskurs 3 >2 km
o Bostad – skola: Årskurs 4 – årskurs 9 >3 km
o Max restid 60 min, i undantag mer, strävan max 45 minuter.
Målgrupper för alternativa lösningar:





Elever på särskolan, gymnasiesärskolan
Elever med särskilda behov.
Elever med växelvis boende.

Målgrupper för allmän kollektivtrafik:



Elever i gymnasieskolorna
o Enligt lag 1991:110 om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor:
För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts. Elevens
hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan
bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.
o Elever har rätt till inackorderingstillägg på 1550 kr/månad om:


Avstånd bostad – hållplats> 3 km



Resan till skolan måste påbörjas före 06:35



Resan från skolan måste påbörjas efter 17:00



 Vårterminen 2019 har 120 elever inackorderingsbidrag
(186 000 kr/mån)
Studenter i vuxenutbildning (Komvux, Folkhögskolan, Universitetet)



Barn och vårdnadshavare i förskolan



Elever och vårdnadshavare på Fritids

Målgrupper för skolskjuts eller allmän kollektivtrafik:





Utflykter som arrangeras av skolorna
Kulturresor från grundskola till Visby
Resor mellan skolorna, schemalagda timmar som utförs på annan skola som
t. ex. idrott, simning, hemkunskap mm.

Dagens restider

Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min. Restiden skall endast i
undantagsfall överstiga 60 minuter. Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 60
minuter. Skolan ansvarar för tillsynen.
HT 2019 har:
7 elever F-6 har en restid över 60 minuter i ena riktningen.
Ingen elev F-6 har en restid över 60 minuter i båda riktningarna.
60 elever F-6 har en restid över 45 minuter i ena riktningen.
18 elever F-6 har en restid över 45 minuter i båda riktningarna.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2019/580

Volymer och budget

Ca 1600 elever har efter ansökan blivit beviljade skolskjuts enligt de samlade
myndighetsbesluten för läsåret 2018/2019.
För läsåret 2019/2020 har elektronisk ansökan om skolskjuts införts och det
påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.
Kostnader för skolskjuts 2016-2018
Skolskjuts

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Huvudskjutsar

36 084

32 976

33 068



Orsaken till den stora skillnaden mellan 2017-2018 är att indexkorgen blev
kraftigt uppräknad.

Trafiken 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km/år (inkl. fram och tillbakakörning med
tom buss) eller 0,99 miljoner km (exkl. fram och tillbakakörning).
Kan jämföras med 1,5 miljoner km (exkl. fram och tillbakakörning) före 2012.
Prognosen för de närmaste åren:
Elevprognoserna enligt Statisticon AB visar en ökning inom alla delar av Gotland. (se
nedan). Trots att elevantalet ökar förväntas en stor del av ökningen att ske i Visby
och de andra huvudorterna vilket gör att behovet av skolskjutsar antas vara konstant.
De bussar som idag används är bara i undantagsfall fulla varför en ökning ofta kan
ske utan kostnad.
Utökade timplaner har de senaste åren gjort att antalet rutter utökats och att tiderna
har förändrats. Dessutom ökar transporterna mellan skolorna. Under avtalsperioden
emotses fler förändringar och utökningar av timplanerna i olika ämnen.
För avtalsperioden juni 2023 till juni 2033, är det rimligt att tro att den lokalisering av
skolor som finns idag kan komma att förändras och det förändrade behovet kommer
att klarläggas de närmaste åren. Behovet av skjutsar blir större med färre skolenheter.
Faktorer som påverkar kostnaderna: Flexibilitet mellan taxi och buss-avtalen,
införandet av e-tjänst för att endast erbjuda skjuts efter ansökan, samutnyttjande
mellan linjetrafiken och skolskjutsar fr o m sommaren 2020.
Faktorer som är kostnadsdrivande: Indexkorgen (bränsle, miljö, fordon, löner), andel
växelvis boende.
Översyn av lokala riktlinjer

Inför trafikstart 2023 önskar förvaltningen göra en översyn av de lokala riktlinjerna.
Punkter som då bör redovisas:


Jämförelse med riket



Hänsyn till förändrad och förbättrad infrastruktur som cykelbanor,
vägtunnlar etc.



Riktlinjer för väntetider och restider



Ekonomiska konsekvenser



Förslag till förändrade riktlinjer

3 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Översyn av trafiksäkerhetsklassning

Inför trafikstart 2023 önskar förvaltningen göra en översyn av
trafiksäkerhetsklassningen (gröna, gula, röda vägar).
Prognos

Elevprognos enligt Statisticon AB.
2018

Prognos
2023

Prognos Prognos
2025
2028

Antal elever F-9
Gotland

6419

6810
(+6%)

6812
(+6%)

6846
(+7%)

Andel 28 % => antal med rätt
till skolskjuts

1779

1907

1907

1917

Antal elever F-9 Norra Gotland,
Fårösund+Slite

836

875
(+5%)

872
(+4%)

875
(+5%)

Antal elever F-9 Södra Gotland
Hemse+Klinte

1154

1248
(+8%)

1267
(+10%)

1284
(+11%)

Antal elever F-9 Roma

808

870
(+8%)

865
(+7%)

877
(+9%)

Antal elever F-9 Visby

3593

3795
(+6%)

3785
(+5%)

3784
(+5%)

Antal km (uppräknat med 50%
av elevökningen)

1 059 000

1 090 000

1 090 000

1 096 000

Kostnadsprognos MSEK enligt
2018 års utfall och avtal.
Ej hänsyn till indexuppräkning

36,084

37,2

37,2

37,4

Beslutsunderlag



Förstudien inför upphandling trafik 2023 RS 2019/565



Regionalt trafikförsörjningsprogram RS 2018/204



Strategi för serviceutbud RS 2012/439



Gällande avtal om skolskjutsar, transportörer(taxi) och beställningscentral.



Gällande avtal om systemstöd för skolskjutsplanering och linjetrafik.



Gällande avtal om biljett och informationssystem

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2016
4 november 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Beslut om behov inför upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att upphandlingen skall upphandla trafik
motsvarande trafikförsörjningsprogrammet dvs. ca 6 milj. km/år.



Tekniska nämnden beslutar om stegvis genomförande av utbudsökningen enligt
förslaget om 4 steg mot slutmålet.



Tekniska nämnden godkänner informationen om samordning mellan allmän
kollektivtrafik och skolskjutsar.

Sammanfattning

I det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet (RF § 95 beslut från 2019-0225) beskrivs målen för kollektivtrafiken 2019-2030 vilket leder till att en upphandling
för trafik 2023- måste genomföras. För att en sådan upphandling skall komma till
stånd behöver de båda berörda förvaltningarna Teknikförvaltningen (TKF) och
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) med dithörande nämnder besluta
trafikomfattningen för de kommande åren. Beslutet kommer att utgöra underlaget
för upphandlingen och därigenom attrahera lämpliga operatörer som kan lämna
anbud till Regionen.
Det är viktigt att Region Gotland redan från start är tydliga med vilken
trafikomfattning som förväntas av den anbudsgivare som svarar på förfrågan. Det är
även viktigt att regionen redan från start, genom beskrivningen av trafikmängden,
attraherar operatörer som är lämpliga för uppdraget. Likaså är det nödvändigt att
regionen kan beskriva tidsaspekten i hur den beskrivna trafikmängden skall nås. Skall
trafikökningen nås i ett stort steg eller ökas stegvis för att slutmålet ska nås. Region
Gotland måste således vara tydliga med vilket slutmålet är och hur regionen tänker
sig komma dit. På detta sätt säkerställer regionen i möjligaste mån att en leverantör
med rätt förutsättningar lämnar anbud på uppdraget.
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2016

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden skall besluta vilken omfattning och vilket trafikbehov man ser
framför sig årligen för de kommande åren med hänsyn tagen till det
trafikförsörjningsprogram som är gällande för perioden. Kollektivtrafikenheten har i
bilagan beskrivit tre exempel (A, B och C) på olika scenarier med utgångspunkt från
trafikförsörjningsprogrammet och hur det totala trafikuttaget kan skilja sig mellan
olika upplägg. Detta är viktigt både som underlag för upphandlingen och som
underlag till kommande trafikplanering och de kostnader som uppkommer i
samband med genomförandet. De redovisade scenarierna utgår från
trafikförsörjningsprogrammet där det första scenariot motsvarar genomförandet
enligt trafikförsörjningsprogrammet och de övriga två är bantade versioner av den
samma.
Bedömning

Teknikförvaltningen förordar scenario A som i sin omfattning närmast motsvarar det
nu gällande trafikförsörjningsprogrammet. De övriga scenarierna är bantade
versioner som inte uppfyller trafikförsörjningsprogrammets mål och vision i sin
helhet. Om tekniska nämnden beslutar enligt scenario B kan behov uppstå av att
revidera trafikförsörjningsprogrammet. Väljer nämnden scenario C skall det nu
gällande trafikförsörjningsprogrammet revideras så att den motsvarar den trafik man
ämnar bedriva. Teknikförvaltningen bedömer att scenario A bäst stödjer Regionens
övergripande mål när det gäller ekokommun och behovet att flytta resandet från
privatbil till allmänna kommunikationer med buss. Detta stödjer även de nationella
målen om reduktion av CO2 med 70 % till 2030.
Angående tidsaspekten för införandet av utbudsökningen hänvisas till bilagan
”Utbudskoncept för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland från året
2023 och framåt” där det beskrivs ett exempel för en utbudsökning i fyra steg.
Det är av stor vikt att utbudsökningen åtföljs av ökande intäkter, dvs ett ökande
resande och att varje steg nogsamt följs upp innan näste steg tas. Medel bör avsättas
för att stimulera ett ökande resande med kollektivtrafiken.
Konsekvensanalyser
Barn- och genusperspektiv

En funktionell och väl fungerande kollektivtrafik är förutsättningen för att samtliga
medborgare har samma möjlighet att fungera i samhället vare sig de har råd eller
möjlighet till egen bil. En väl utbyggd kollektivtrafik ger barn och ungdomar en
större frihet genom att till exempel underlätta möjligheten att ta sig till och från sina
fritidsaktiviteter.
Landsbygdsperspektiv

För att Gotland skall kunna ha en levande landsbygd måste kollektivtrafiken fungera
såväl för de som bor på landet eller i staden. Kollektivtrafiken är också en av
förutsättningarna så att medborgarna kan fritt välja var de bosätter sig på ön utan att
vara beroende av varken bil eller körkort.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland skiljer sig mellan de olika
scenarierna A, B och C men det gemensamma för samtliga är att kostnaden för den
allmänna kollektivtrafiken i framtiden kommer att vara högre jämfört med dagens
kostnadsläge.
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Utbud
(miljoner tidtabellskilometer per år)

Trafikeringskostnad
(miljoner kronor per år)

A

5,56 – 6,54

178 – 209

B

4,19 – 4,79

134 – 153

C

3,43 – 3,96

110 – 127

Oberoende vilket av scenarierna man väljer bör man även ta hänsyn till att resurser i
form av personal bör tillsättas till kollektivtrafikenheten för att enheten skall kunna
fullfölja sina uppdrag framöver.
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Utbudskoncept för den allmänna
linjelagda kollektivtrafiken på Gotland
från året 2023 och framåt
Inledning
Mål i trafikförsörjningsprogrammet med syftning till utbudet
De utbudskoncept som beskrivs i det här dokumentet föreställer några möjliga varianter för den
framtida kollektivtrafiken på Gotland. Huvudsyftet är att få en tillförlitlig uppskattning av behovet av
tidtabellskilometerna, vilken i sin tur möjliggör en uppskattning av verksamhetens kostnad framöver,
där tidtabellskilometer har den största inverkan.
Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland 2019-2030 (TFP) beskriver hur
trafiken bör utformas. Avsnitt 7.3 Större attraktivitet innehåller de övergripande målen för utbudet,
främst:
(1) Ett lättbegripligt utbud gör det enklare att använda kollektivtrafiken.
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.

Av de i avsnitt 7.5 Ökad nåbarhet beskrivna målen är det i första hand följande som syftar mer
detaljerat på utbudets omfattning:
(1) Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
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.
(2) De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
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.
(4) Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare staden.
a. Nya kvälls- och natturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
(5) Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom mindre än 60 minuter ska öka.
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.
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.

1

Bilaga till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016

TKF/Kollektivtrafikenheten, 2019-11-07

Det åsyftade trafikavtalet skall gälla linjelagd trafik, varför den anropsstyrda trafiken inte är
medtagen här.

Jämförelse med andra län
I nuläget är Gotland det län där det satsas allra minst på kollektivtrafik, se Figur 1. Riksgenomsnittet
är 2,3 gånger så hög som som på Gotland.

Figur 1. Trafikeringskostnad (kr per invånare) för kollektivtrafik med buss år 2018

Diagrammet visar endast den specifika kostnaden för busstrafik, spårtrafiken är inte medtagen här.
Kostnaden för busstrafiken på Gotland skulle därför i princip få vara högre än i riksgenomsnittet, för
att Gotlands busstrafik även måste tillgodose den trafik som vanligtvis genomförs med spårtrafik i de
andra länen.

Stomlinjer
Linjedragningar
Stomlinjerna utgör den högsta utbudsnivån. De trafikerar de starka stråken mellan Visby och de fem
tätorter som pekats ut i strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland: Fårösund, Slite,
Roma, Klintehamn och Hemse, som även återspeglas i mål 7.5 (1) a. För att säkerställa raka
linjedragningar [mål 7.3 (1) b] och snabba turer [mål 7.5 (5) a] krävs det att stomlinjerna går längs de
bäst utbyggda vägarna, d.v.s. 140-vägar eller övriga vägar med liknande standard. Således tillåter den
befintliga väginfrastrukturen bara ett begränsat antal varianter för linjedragningen; varianterna för
norra Gotland sammanställs i Tabell 1, de för mellersta och södra Gotland i Tabell 2. I skisserna visas
stomlinjerna med röda streck och de tillhörande kompletteringslinjerna med ljusblå streck.
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Tabell 1. Varianter för dragningen av stomlinjer på norra Gotland

Variant N 1.1

Variant N 1.2

Variant N 2

1 stomlinje
Få–Lä: väg 148
Lä–Sl–Vi: väg 147

1 stomlinje
Få–Lä och Otk–Vi: väg 148
Lä–Sl: väg 147
Sl–Otk: väg 664
Kompletteringslinje
Sl–Vi: väg 147
Restider
Få–Vi ca 75 min
Sl–Vi ca 45 min
Fördelar
Stomlinjen går även via Tingstäde
Länken Få–Sl del av stomlinjen
Nackdel
Längsta restid för både Sl och Få

2 stomlinjer
Få–Lä–Vi: väg 148
Sl–Vi: väg 148

Kompletteringslinje
Lä–Otk–Vi: väg 148
Restider
Få–Vi ca 65..70 min
Sl–Vi ca 35..40 min
Fördelar
Lägst tidtabellskilometer
Länken Få–Sl del av stomlinjen
Nackdel
Restid Få–Vi > 60 min

Kompletteringslinje
Lä–Sl: väg 147
Restider
Få–Vi ca 60 min
Sl–Vi ca 35..40 min
Fördel
Kortaste restid för både Sl och Få

Nackdelar
Mest tidtabellskilometer
Resor Få–Sl kräver bussbyte
Förkortningar: Vi ... Visby, Få ... Fårösund, Lä ... Lärbro, Sl ... Slite, Otk ... Othems kors

Det är även tänkbart att ha en ytterligare variant på norra Gotland med en stomlinje Fårösund–Visby
samt en matarlinje från Slite till Lärbro eller Othems kors. Det skulle innebära att en större del av
resenärerna till och från Slite (beroende på vilket utbud som finns på kompletteringslinjen längs väg
147) vore tvungna att byta för sina resor till/från Visby. Då en sådan variant inte anses vara tillräckligt
attraktiv har den inte medtagits här.
När det gäller varianterna på mellersta och södra Gotland skall det tilläggas att restiden Hemse–Visby
för variant S 1.1 kunde reduceras till ca 60 minuter genom att turerna inte stannar mellan
Klintehamn och Visby. Konsekvensen är antingen att mellanhållplatserna enbart betjänas varannan
timme eller att det behövs ytterligare turer Klintehamn–Visby (t.ex. 14 dubbelturer dagligen,
motsvarande ca 0,35 miljoner tidtabellskilometer per år). Den sistnämnda lösningen kunde vara
intressant om man inte vill välja varianterna S 2 eller S 3, då kilometerbehovet fortfarande vore lägre
jämfört med både varianterna S 2 och S 3.
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Tabell 2. Varianter för dragningen av stomlinjer på mellersta och södra Gotland

Variant S 1.1

Variant S 1.2

Variant S 1.3

Variant S 2

Variant S 3

1 stomlinje He–Vi
He–Kl: väg 141
Kl–Vi: väg 140

1 stomlinje He–Vi
He–Stå: väg 144
Stå–Ro: väg 534
Ro–Vi: väg 143
Stomlinje Kl–Vi
(väg 140)
Kompletteringslin.
He–Kl
He–Vi (väg 142)
Restid He–Vi*
ca 60..65 min
Fördel
Näst lägst
tidtabellskilometer

1 stomlinje He–Vi
He–Vi: väg 142
Stomlinje Kl–Vi
(väg 140)
Stomlinje Ro–Vi
(väg 143)
Kompletteringslin.
He–Stå–Ro
He–Kl
Restid He–Vi*
ca 50..55 min
Fördel
Kortaste restid He–
Vi

2 stomlinjer He–Vi

3 stomlinjer He–Vi

Kompletteringslin.
He–Vi (väg 142)

-

Stomlinje Ro–Vi
(väg 143)
Kompletteringslin.
He–Stå–Ro
He–Vi (väg 142)
Restid He–Vi*
ca 65..70 min
Fördel
Lägst tidtabellskilometer

Restid He–Vi*
Restid He–Vi*
ca 60..65 min
ca 50..55 min
Fördel
Två starka stråk
betjänade med
stomlinje
Nackdel
Nackdel
Näst mest
Mest tidtabellstidtabellskilometer kilometer
Förkortningar: Vi ... Visby, Kl ... Klintehamn, He ... Hemse, Ro ... Roma, Stå ... Stånga
* Här avses restid med stomlinjen Hemse–Visby. Ifall det är flera stomlinjer så visas den kortaste restiden.

Tidtabellskilometer
För att kunna beräkna tidtabellskilometer är det nödvändigt att bestämma hur många bussturer per
dag som ska finnas. I den här undersökningen skall tre scenarier betraktas (se Tabell 3):
–
–
–

Scenario A är tydligt utbudsorienterat och är det mest attraktiva sett ur resenärers
perspektiv. Det kan anses uppfylla trafikförsörjningsprogrammets intentioner helt.
Scenario B är mindre utbudsorienterat och uppfyller många men inte alla av
trafikförsörjningsprogrammets mål. Det skulle ändå medföra en betydlig utbudsökning.
Scenario C medför visserligen någon utbudsökning jämfört med i dag, men uppfyller
knappast trafikförsörjningsprogrammets mål.

Omfattningen av den tillhörande kompletteringstrafiken bestäms av stomlinjens linjedragning. För
att göra kompletteringslinjekonceptet mera överskådligt är stomlinjestråkens del av
kompletteringstrafiken medtagen redan här. Stråken i fråga uppvisar i dagsläget en tillräckligt stor
efterfråga varför även ett framtida behov av vanlig linjetrafik med fog kan förväntas.
Att enbart ha en siffra för antalet turer är inte särskilt åskådligt. Tabell 3 visar därför exempel hur en
fördelning av turerna över dagen kan se ut.
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Tabell 3. Utbud på stomlinjer för de olika scenarier samt exempel för fördelningen av bussturer över dagen

Utbud på
stomlinjer
Scenario
4 5 6
vardag
1 2
A
helgdag
1
vardag
1 1
B
helgdag
1
vardag
1 1
C
helgdag
1
Förkortning: Su. ... Summa

7
2
1
1
1
1

8
1
1

9
1
1
1
1

1
1

Bussturer per timme och riktning
(kan även läsas som dubbelturer per timme)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Su.
1
1
1

2

3
24
1 17
17
10
14
8

De tillhörande kompletteringslinjerna går oftast via en mindre tätort, varför det enligt mål 7.5 (2) a
bör finnas minst 8 dubbelturer per vardag. Samma minsta utbud skulle rimligen finnas när linjen
utgör den direkta förbindelsen mellan två större tätorter. Tabell 4 visar kompletteringslinjers utbud.
Tabell 4. Utbud på kompletteringslinjer för de olika scenarier samt exempel för fördelningen av bussturer över dagen

Utbud på
kompl.-linjer
Scenario
4 5 6
vardag
1 1
A
helgdag
1
vardag
1
B
helgdag
1
vardag
1
C
helgdag
1
Förkortning: Su. ... Summa

7
1
1
1
1

8

9
1
1
1
1
1

Bussturer per timme och riktning
(kan även läsas som dubbelturer per timme)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Su.
1

2

3
12
8
10
4
8
2

Kombineras varianterna för linjedragningen, de olika utbudsscenarier, avstånden mellan orterna
samt antal dagar (250 vardagar och 115 helgdagar per år) erhåller man de tidtabellskilometer som
Tabell 5 sammanställer. Det blir tydligt att redan stomlinjerna (samt tillhörande kompletteringslinjer)
för de flesta kombinationerna kräver dels betydligt flera tidtabellskilometer än dagens
landsbygdstrafik med sina ca 2,2 miljoner tidtabellskilometer per år.
Tabell 5. Sammanställning av behovet av tidtabellskilometer för stomlinjetrafiken samt tillhörande kompletteringstrafik

Scenario

DubbelMiljoner tidtabellskilometer per år
turer*
N 1.1 + S 1.1
N2+S2
S: 24/17
2,25
3,34
A
3,25
3,82
K: 12/8
1,00
0,48
S: 17/10
1,53
2,27
B
2,28
2,63
K: 10/4
0,75
0,36
S: 14/8
1,25
1,86
C
1,82
2,13
K: 8/2
0,57
0,27
* Antal per vardag/helgdag; S ... stomlinjer, K ... kompletteringslinjer

N2+S3
4,15
0,08
2,82
0,06
2,31
0,05

4,23
2,88
2,35

För översiktlighetens skull visar Tabell 5 bara tre av de femton möjliga kombinationerna. Den första
varianten (N 1.1 + S 1.1) är den med det lägsta antalet kilometrar, den sista (N 2 + S 3) den med det
högsta antalet. De övriga varianterna, som inte visas här, ligger någonstans emellan.

Kompletteringslinjer
Här behandlas de kompletteringslinjerna utanför stomlinjestråken, alla de som ingick i beräkningen
visas i Figur 2. Några linjer som finns i dagsläget (24, 27, 32 och 62) är inte medtagna här, dels för att
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de kan anses kunna ingå i en annan linje, dels för att deras andel av summan är så liten att den kan
bortses ifrån på denna höga abstraktionsnivå.
Kappelshamn
Lärbro

Stenkyrka

Fårösund

Othem
Väskinde

Slite

Tingstäde
Visby
Dalhem
Tofta

Katthammarsvik

Roma

Eskelhem
Ljugarn

Stånga

Klintehamn

Kompletteringslinje
Stråk inom stomlinjekoncepten

Hemse

Tätort inom serviceutbudsstrategin

Havdhem

Mindre tätort
Annan ort

Burgsvik

Figur 2. Schema över kompletteringslinjerna

Antagandet för kilometerberäkningen är att samtliga fem linjer trafikeras med samma utbud.
Trafikunderlaget på två av dem (Roma–Ljugarn och Visby–Dalhem–Katthammarsvik) samt även
mellan Stenkyrka och Kappelshamn är dock betydligt mindre än på de resterande tre, vilket borde
motsvaras av ett mindre omfattande utbud. Det skulle ge utrymme att antingen införa linjer på
områden som inte har linjetrafik i dagsläget eller att kunna erbjuda en mer omfattande trafik
sommartid.
Tabell 6. Scenarier för kompletteringslinjerna

Scenario
A
B
C
* Antal per vardag/helgdag

Dubbelturer*
12/8
10/4
8/2

Miljoner tidtabellskilometer per år
1,63
1,23
0,93

Tabell 6 visar resultaten för de tre scenarierna, exempel för turernas fördelning visas i Tabell 4. I
dagsläget omfattar utbudet 0,62 miljoner tidtabellskilometer per år, vilket motsvarar 28 % av
landsbygdstrafiken, medan de linjerna bara står för 18 % av resandet inom samma trafikslag.

Stadstrafik
Utredningen om ett nytt koncept för stadstrafiken har inte påbörjats än, varför det framtida antalet
tidtabellskilometer bara grovt kan uppskattas. Med antagandena att
–
–
–

Dragningen av de nuvarande linjerna 1, 2, 4 och 6 bibehålls, linje 3 och ringlinje 5 avskaffas.
En ny linje Vibble–Visborg–Busstationen–Flygplatsen införs.
Utbudet är 58 dubbelturer på vardagar och 48 dubbelturer på helger (men färre turer på linje
4), motsvarande timmestrafik från kl. 5 till kl. 22, som förstärks till halvtimmestrafik från kl. 6
till kl. 18 på vardagar resp. kl. 9 till kl. 17 på helgdagar.
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får man en summa av ca 0,68 miljoner tidtabellskilometer per år, jämfört med 0,24 miljoner i
dagsläget. Även om de framtida linjerna kommer att få andra dragningar skulle storleksordningen
inte förändras nämnvärt.

Sammanställning
En sammanställning av tidtabellskilometerna för de tre tidigare nämnda kombinationerna visas i
Tabell 7. Tabellen innehåller även en grov uppskattning av den årliga trafikeringskostnaden, vilken
beror på den ungefärliga kilometerkostnaden under avtalsperioden 2020-2023 (genomsnittsvärde för
all trafik: 32 kr/km). Det bör därför beaktas att den framtida kostnaden kan bli högre.
Tabell 7. Summering av tidtabellskilometer enligt variantkombination och scenario

Variantkombination

Scenario

Utbud (miljoner tidtabellskilometer per år)
Stomlinjer*
Kompl.Stadstrafik
Summa
linjer
Dagsläget
2,20 + 0,20**
0,24
2,64
A
3,25
1,63
0,68
5,56
N 1.1 + S 1.1
B
2,28
1,23
0,68
4,19
C
1,82
0,93
0,68
3,43
A
3,82
1,63
0,68
6,13
N2+S2
B
2,63
1,23
0,68
4,54
C
2,13
0,93
0,68
3,74
A
4,23
1,63
0,68
6,54
N2+S3
B
2,88
1,23
0,68
4,79
C
2,35
0,93
0,68
3,96
* Inkluderar även tillhörande kompletteringslinjer.
** Förstärkningstrafik

Kostnad
Miljoner kr
per år
60
178
134
110
196
145
120
209
153
127

Stegvis genomförande av utbudsökningen
En omedelbar ökning av utbudet till den slutgiltiga omfattningen redan vid avtalsperiodens början är
inte lämpligt. Det är knappast försvarbart från ekonomisk synvinkel och inte heller meningsfullt sett
ur planeringens perspektiv, eftersom det inte skulle lämna kvar något spelrum för en ytterligare
utbudsökning.
En stegvis utökning kan i princip ske på tre olika sätt, som Figur 3 visar. I de första två varianterna
utökas utbudet stadigt (i praktiken vid varje tidtabellskifte); i den första varianten sker ökningen varje
gång med samma värde, medan den andra varianten visar en tilltagande ökning över tid. Den tredje
varianten innebär att utbudet utökas vid några få tillfällen och lämnas oförändrad däremellan.
Utbudskilometer

Utbudskilometer

Utbudskilometer

Tid

Tid

Tid

Figur 3. Principiella varianter för ett stegvist införande av kollektivtrafikutbudet enligt trafikförsörjningsprogrammet
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De första två varianterna har betydande nackdelar:



Ändringen vid varje steg är liten, som gör det svårt för allmänheten att se förbättringen.
Utbudet måste anpassas vid varje tidtabellskifte, vilket leder till att ändringstakten är hög.
Det kan uppfattas som otryggt av resenärerna, samtidigt försvåras uppföljningen och
planeringen blir mer komplicerad.

Det rekommenderas att välja den tredje varianten, eftersom den har fördelar både för resenären och
planeraren:


Ökningen vid varje steg är förhållandevis stor, vilket ger kännbara förbättringar för resenären
och gör det även enklare att kommunicera ändringarna till allmänheten.
Tidsrummen ändringarna emellan gör det möjligt att uppfölja och utvärdera effekterna av
utbudsökningen, som oftast visar sig en längre tid efter ökningen. Det underlättar
planeringen av följande ökningssteg.



Ett exempel för en sådan stegvis implementering visas i Figur 4.

Miljoner tidtabellskilometer per år

Utbud i den linjelagda kollektivtrafiken
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Trafikeringskostnad av den linjelagda kollektivtrafiken
200

Miljoner kronor per år

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Figur 4. Exempel för en stegvis utbudsökning
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Det ovan nämnda exemplet baserar på variantkombinationen N 2 + S 2 och följande tankar samt
antaganden:







Utbudsökningen föreslås bli genomförd i fyra steg, med det första steget redan i år 2021 och
därmed under avtalsperioden 2020-2023. Det tidiga första steget skall visa för allmänheten
att kollektivtrafiken faktiskt utvecklas.
Det andra steget borde tas när den långa avtalsperioden 2023 och framåt börjar.
De återstående två stegen borde tas med några års mellanrum.
Den genomsnittliga trafikeringskostnaden per kilometer antogs vara 23 kr för år 2019, 27 kr
för år 2020 och 32 kr för resten av perioden.
Ingen indexhöjning av kostnaden har medtagits.

Kraven på trafikens utförande (främst angående drivmedel) är betydligt högre än under det
nuvarande avtalet, vilket kommer att leda till ökade kostnader. Därför finns det en kostnadshöjning
under år 2020, trots att utbudets omfattning planeras förbli oförändrad.
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Samlad bild över samordningen mellan
skolskjutsar och allmän kollektivtrafik
Bakgrund
Vid tekniska nämndens sammanträde 2019-10-24 under beslut TN § 209, fick förvaltningen ärendet
återremitterat med önskan om bland annat att åskådliggöra en samlad bild med skolskjutsar.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samordning mellan den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken och skolskjutsarna skall ske när så är möjligt med hänsyn till skollagens krav och
behoven hos kollektivtrafikens resenärer. Vid de tillfällen den allmänna kollektivtrafiken kan
tillgodose behoven för skolskjutsar skall man hänvisa elever till den allmänna trafiken.
Enligt beslut i BUN så gäller följande:

Att upphandlingen i största mån säkerställer att BUN:s verksamheter i första hand kan utnyttja
den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand säkerhetskraven för
eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för skoleleverna.


De som avser att resa med den allmänna linjelagda kollektivtrafiken bör erbjudas möjlighet att nyttja
skolskjutsen när den passar in och i mån av plats. Dock är förutsättningen att resenären själva håller
reda på tider och linjesträckningar för skolskjutsarna.
Att använda samma fordonstyp för både den allmänna kollektivtrafiken och skolskjutsarna är att
föredra för att kunna nå maximal flexibilitet i trafiksystemet och samnyttjande av resurser.
Effekten av samordning handlar i första hand om gemensamma fordons- och personalresurser. När
det är möjligt skall en överflyttning av elever till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken ske i takt
med att den allmänna linjelagda kollektivtrafiken byggs ut så att man kan minimera de behov som
finns inom skolskjutsar.
En samordning kan endas uppnås när de olika aktörerna ständigt uppdaterar varandra och är flexibla
nog att kunna omvärdera den planering som gäller vid varje tillfälle.

Nuläge
Fordon
Idag bedrivs både allmän och särskild kollektivtrafik (skolskjutsar) separat där olika fordonstyper
används för att ombesörja trafiken. Här pratar vi om att inom skolskjutsar används bland annat
turistbussar och mindre personbilar (taxi), vilka inte används i den allmänna kollektivtrafiken.

Tidtabell
Förutsättningarna för de olika verksamheternas tidtabell skiljer sig åt markant. Allmän kollektivtrafik
har fastslagna tidtabeller som presenteras i god tid innan de blir giltiga och ändras mellan sommar-
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och vintertidtabell. Här tittar man även på vilka sträckor som har största trafikbehovet och
därigenom ombesörjer de behov som finns hos allmänheten.
Skolskjutsarnas tidtabell är mer dynamisk och utgår från de enskilda behov som finns för varje elev
vid varje enskilt tillfälle. De så kallade skolskjutsrutterna styrs av elevernas adress, skolornas
belägenhet och scheman samt de fastslagna terminstiderna. Detta medför att tiderna är föremål för
snabba förändringar, där både linjesträckningen och avgångs-/ankomsttid kan ändras på kort varsel.
Även de fordon som används vid det enskilda tillfälle kan skifta efter de behov som gäller för tillfället.
Skolskjutsrutterna är uppbyggda enligt principen att första rutten går till de mindre låg- och
mellanstadieskolorna och den andra till högstadieskolorna. Detta innebär att skolskjutsarna är
belagda mellan ca 07:00 – 09:00 samt 13:00 – 16:30 varje skoldag. All övrig tid är de flesta bussarna
disponibla för annan trafik med undantag för resor mellan skolorna som t ex idrott, slöjd etc.

Trafikplanering
De båda trafikslagen har olika planeringssystem där respektive system är specialiserad på respektive
uppgift. Här tar skolskjutssystemet in information om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken och
har det som underlag för planering för skolskjutsar.

Typ av trafik
Den allmänna linjelagda trafiken kännetecknas av att den i första hand trafikerar de sträckor där
underlaget och behoven är störst samt att man måste ta sig till en hållplats för att kunna komma
med i bussen. Här finns inga krav på maximalt avstånd mellan bostad och hållplats.
Skolskjutsarna är trafik där elever plockas upp nära hemmet och därigenom fullföljer kraven på
maximalt avstånd mellan hemmet och hållplatsen. Trafiken är mer individanpassad och tar mer
hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

Samordning
Vilken samordning är då möjlig mellan de två olika trafikslagen?

Fordon
Det är fullt möjligt att köra både skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik med samma typ av
fordon förutsatt att man har bilbälten för samtliga passagerare i bussen. Detta kan uppnås genom att
samma krav ställs på fordon från båda håll, vilket görs i de avtal som idag tecknas med trafikoperatör.

Tidtabell
Att ha en samordnad och samlad tidtabell som innefattar de båda trafikslagen ter sig inte görlig med
hänsyn till de väldigt olika förutsättningarna som gäller för trafikslagen. En framtida utveckling till
enbart digitala tidtabeller är en förutsättning att kunna presentera skolskjutsens tider för resenärer
särskilt med tanke på att både linjesträckningen och tider kan ändras från en dag till annan.

Upptagningsområde
Upptagningsområden skiljer sig markant mellan de olika trafikslagen på grund av olika
förutsättningar för trafiken och de behov respektive trafikslag är avsedda att tillgodose.

Tillgänglighet
Under förutsättningen att den allmänna linjelagda kollektivtrafiken ombesörjer samma
linjesträckning och passande tider, kan elever åka med den allmänna trafiken till och från skolan. Vid
sådana tillfällen gäller de regler som i övrigt gäller inom den allmänna linjelagda kollektivtrafiken tex
kan stående passagerare förekomma på turen.
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Vi kan erbjuda de resenärer som reser med allmän linjelagd kollektivtrafik att ta plats i
skolskjutsbussen i mån av plats, när den passar resenärens behov. Här får man betrakta detta som en
möjlighet som förutsätter att resenären är medveten om existensen av trafiken både när det gäller
linjesträckning och tider för skolskjutsar.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 2

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023-

RS 2019/565

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Förslag till förstudierapport fastställs.
• Förslag på annons om avsikt att ingå avtal fastställs.
•

Upphandling, avtal och tidplan
För att säkerställa att Region Gotland har ett avtal med en operatör som levererar
allmän linjelagd kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i form av skolskjutsar inför
att nu gällande avtal RS 2018/895 löper ut vid tidtabellskiftet i juni 2023 ska en
upphandling ske.
Ansvar för genomförande av upphandlingen
Eftersom behovet av allmän och särskild kollektivtrafik finns hos två nämnder
genomförs en samordnad upphandling av regionstyrelseförvaltningen. Enligt
upphandlingspolicyn, antagen av regionfullmäktige 2009-09-14, ansvarar regionstyrelsen för genomföranden av samordnade upphandlingar.
Tidigare beslut
Upphandlingen verkställer steg två av totalt tre steg i beslutet om tidplan,
RS 2018/523, som fastställdes av regionstyrelsen 2018-08-30.
Upphandlingen verkställer också behoven av särskild kollektivtrafik så som det
beslutats 2019-10-22 av barn- och utbildningsnämnden i beslut BUN 2019/580 samt
behoven av allmän kollektivtrafik så som det beslutats 2019-11-27 av tekniska
nämnden i beslut TN 2019/2016.
Beskrivning av förstudierapporten
Inför genomförandet av upphandlingen har en förstudierapport tagits fram. Denna
förstudierapport har som mål att skapa en förståelse inom Region Gotland om
förutsättningarna för kommande upphandling. Syftet med förstudierapporten är att
belysa förutsättningarna för upphandlingen men också att samla in egen information
och ta in kunskap om pågående utveckling.
Observera att samtliga rekommendationer som lämnas i förstudien kan komma att
prövas på nytt, ändras samt anpassas i en kommande upphandling, då ny information
kan tillkomma. Upphandlingsprocessen beräknas pågå under drygt 2 år innan beslut
om tilldelning fattas, denna långa process ställer stora krav på dokumentation inför
och under processen för att den inte uppfattas som okänd inom Region Gotland.
forts

6 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 2 forts
RS 2019/565

Förankring av förstudierapporten
Förstudierapporten har förankrats med särskild politisk referensgrupp bestående av
ledamöter från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt regionstyrelsen vid sitt möte 2019-08-27.
Därefter har förstudierapporten presenterats för regionstyrelsens arbetsutskott vid
två tillfällen, 2019-10-10 och 2019-11-06.
Avsikt att ingå avtal
Efter att beslut fattats om det egna behovet och dokumenterats i en behovsanalys så
inleds upphandlingsprocessen av trafik genom annonsering om avsikt att ingå avtal i
Europeiska unionens databas för upphandlingar. Denna annonsering ska ske senast
ett år innan upphandlingsdokumenten planeras publiceras i samma databas. Kravet är
att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska annonsera avsikt att ingå
avtal för den allmänna linjelagda trafiken.
Beskrivning av annons om avsikt att ingå avtal
Syftet med annonseringen är att uppmärksamma marknaden på att en upphandling
kommer att annonseras tidigast om ett år samt att bjuda in den delen av marknaden
som är intresserad av att delta i upphandlingen till samråd inför upphandling.
Annonsen ska beskriva upphandlingens föremål och omfattning i stort, tidplan för
genomförande av upphandlingsprocessen och kommande avtalsperiod, mängd i form
av antal kilometer samt det ekonomiska värdet.
Nästa steg - Samråd inför upphandling
Samråd inför upphandling genomförs i dialogform med de operatörer som så önskar.
Vid samrådet presenterar Region Gotland sina styrdokument och beslut som ska
verkställas samt vilket behov av trafik som finns under den planerade avtalsperioden.
Intresserade operatörer får möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter.
Samråd inför upphandling dokumenteras i en marknadsanalys som används som
underlag när upphandlingsdokumenten formuleras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att underlaget för att gå vidare med genomförande av upphandling enligt förstudierapporten är tillfyllest. Bedömningen är också
att första steget, att annonsera avsikt att ingå avtal kan genomföras enligt förslag.
Det är dock viktigt att ärendet finns med på varje budgetberedning och budgetavstämning utifrån avtalets stora ekonomiska omslutning, som i dagsläget inte är fullt
finansierat i vare sig tekniska nämnden eller barn- och utbildningsnämnden.
forts
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RS AU § 2 forts
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De kritiska tidpunkterna när kommande avtals kostnader i stort kan påverkas är när
beslut fattas om hur upphandlingsdokumenten ska formuleras samt när beslut fattas
inför tilldelning av avtal.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22, § 12
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 249
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1045
21 oktober 2019

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Ägardirektiv för AB GotlandsHem 2020-2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget ägardirektiv för
AB GotlandsHem.

Sammanfattning

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.
Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari
2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt
synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.
Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
– en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts. Utöver detta har
en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av sju andra
ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB GotlandsHem varit delaktiga i
arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.
Förändringar

En generell översyn har gjorts av texten för att bland annat synkronisera med
aktieägarpolicy och bolagsordning. Nedan följer en övergripande redogörelse för
respektive avsnitt i ägardirektivet.
Verksamhetens inriktning och mål
- Förslag till numerär (500) för produktion av antal lägenheter under perioden
är framtagen av exploateringsgruppen där resurser från regionstyrelseförvaltningen (strateger, verksamhetsledare), samhällsbyggnadsförvaltningen
(stadsarkitekt, planavdelning) samt teknikförvaltningen (mark och stadsmiljö,
planering och utveckling) ingår. Numerären är baserad på befintliga
exploateringsplaner där bland annat Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är
medräknade.
- Minst två projekt ska genomföras på landsbygden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1045

Ett tillägg har gjorts för att tydliggöra att Region Gotland ska bidra till
bolagets måluppfyllnad genom att exempelvis direktanvisa mark.
Tydliggörande om att behovet skall stämmas av löpande, dock minst i
samband med ägarmöten

Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Avsnittet har förkortats då det även finns beskrivet i Region Gotlands
aktieägarpolicy. En särskild hänvisning är därför tillagd i avsnitt 5 ”Region Gotlands
koncernkrav” för att förtydliga detta. Avsnittet innehåller även ett förtydligande kring
vilka ärenden som regionfullmäktige ska ta ställning till innan beslut tas i bolaget.
Ekonomiska och finansiella mål
Avsnittet har utarbetats med utgångspunkt i hur Sveriges allmännytta (fd. SABO)
definierar finansiella mål samt i dialog med representanter från bolaget. Till varje mål
följer även en definition över hur det beräknas för att öka tydligheten.
Region Gotlands koncernkrav
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Begreppet handlingsprogram är ersatt med
verksamhetsplan som är ett vedertaget begrepp inom Region Gotland.
Samordning och dialog
Text om att verkställande direktör ingår i regionens koncernledningsgrupp är
borttagen.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning
(SABO & SKL)
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 353

Uppdrag blandade upplåtelseformer vid
nyproduktion

RS 2019/1131
AU § 312

Regionstyrelsens beslut
•

Redovisning av uppdraget godkänns.

Isabel Enström (MP) m fl yrkar i sin motion att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram nödvändiga beslutsförslag så att Gotlandshem kan bygga med blandade
upplåtelseformer i sin nyproduktion. Detta för att ge bolaget bättre förutsättningar än
idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt.
Gotlandshem bör få möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina
hyresrätter. På så sätt får bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi, för
bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till exempel på landsbygden.
Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som
bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med positivt utfall.
Regionfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 34 att motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar med
att Gotlandshem ges möjlighet att bygga med blandade upplåtelseformer i sin
nyproduktion.
Regionstyrelseförvaltningen lämnade som svar på motionen att möjligheten bör ses
över i samband med att nytt ägardirektiv tas fram för Gotlandshem. Detta arbete
påbörjades våren 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-01
Skickas till
Miljöpartiet
AB Gotlandshem
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ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
Förslag till nytt ägardirektiv för perioden 2020-2023
1. Bolagets ändamål

Region Gotland ska långsiktigt företrädas på den lokala bostadsmarknaden genom det
allmännyttiga bostadsföretaget AB GotlandsHem. Genom sin verksamhet ska AB
GotlandsHem genom att tillhandahålla bostäder bidra till att Gotland är en socialt trygg
plats att leva och bo på.
Den övergripande visionen, de övergripande målen och de styrdokument som
regionstyrelse och regionfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten, gäller i
tillämpliga delar även för AB GotlandsHem.
Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning och beslutad bolagsordning ges följande
direktiv för AB GotlandsHem (nedan kallat bolaget).
2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska genom bostadsförsörjning främja tillväxten över hela regionen och
därigenom säkerställa framtida arbetskraft på Gotland.
Bolaget ska genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och
bostadsområden bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bostadsbeståndet
ska tillgodose de boendes och de bostadssökandes krav vad gäller standard, storlek,
utformning, läge, hyresnivå och service.
I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda
förturer såsom medicinska och sociala samt nyanlända. Bolaget ska även i samarbete
med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa
förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
-

ungdomar som söker sitt första egna boende

-

äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna
bo kvar i egen lägenhet

Bolaget ska tillhandahålla bostäder med huvudsaklig upplåtelseform hyresrätt och aktivt
arbeta för att minska kötiden för en hyresrätt.
Bolaget ska upprätthålla bostadsförmedlingstjänst för det egna beståndet inom regionen.
Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter
att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.
Bolaget ska sträva efter långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion av hyresrätter med ett långsiktigt hållbart
perspektiv och i takt med de behov som finns, dock ska en produktion av minst 500
lägenheter ha påbörjats under perioden från det att direktivet antas på bolagsstämman
till utgången av år 2023, varav minst två projekt ska genomföras på landsbygden.

Region Gotland
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Region Gotland ska vara delaktiga i att möjliggöra för bolaget att uppfylla målet för antal
nyproducerade lägenheter genom att exempelvis direktanvisa mark i och utanför Visby.
Bolaget ska dock vara en aktiv aktör på marknaden i syfte att förvärva byggbar mark
samt verka för att förtäta i det befintliga beståndet.
Påbörjad produktion räknas från det att ansökan om bygglov är inlämnad till Region
Gotland.
Behoven stäms löpande av med Region Gotland, dock minst i samband med
ägarmötena.
3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd
4. Ekonomiska styrprinciper och samordning

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Detta utgör ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är
långsiktigt bäst för bolaget. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska
ges några särskilda fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata
konkurrenter.
Relationen mellan Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomiskt
åtskild.
5. Ekonomiska och finansiella mål

Följande finansiella mål, definierade utifrån Sveriges allmännytta (fd. SABO) ska gälla
för bolaget:


Årlig direktavkastning om 4 procent
Direktavkastning utgör driftnetto dividerat med marknadsvärdet för
fastigheterna (byggnader och mark).
Driftnetto utgör det överskott som erhålls när driftskostnader,
underhållskostnader, markavgifter och fastighetsavgifter/-skatt dras från
förvaltningsintäkterna från de egna hyresgästerna.



Soliditeten uppgår till minst 25 procent vid periodens slut, dvs. 31 december 2023

Region Gotland

6. Region Gotlands koncernkrav

Budget och verksamhetsplan
Bolagets budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt övriga strategiska
planeringsdokument som ägaren efterfrågar delges regionledningen vid, på hösten,
inplanerat ägarmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen, enligt av ägaren delgiven tidplan, tillhandahålla regionstyrelsen det
underlag styrelsen begär för upprättande av regionens delårsrapport samt årsredovisning
enligt kommunallagens bestämmelser.
Förvaltningsberättelse
Bolaget ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
regionala ändamålet med verksamheten.
Årsredovisning
Bolaget ska årligen lämna in fullständig årsredovisning för information till
regionfullmäktige senast första veckan i maj.
Region Gotlands aktieägarpolicy
Bolaget ska i övrigt följa vad som anges om bolagsstyrelsens skyldigheter i Region
Gotlands aktieägarpolicy.
7. Samordning och dialog

Ägarmöten genomförs fyra gånger per år. Mötena ska innehålla en redovisning från
bolaget angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och
verksamhet samt övriga väsentliga ärenden.
Vid mötena ska regionstyrelsens ordförande, regiondirektör och eventuella övriga
tjänstepersoner från regionen samt bolagets styrelseordförande och verkställande
direktör närvara.
8. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023 om inte
behov av att revidera dem uppstår. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av
revidering under perioden.
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Författningssamling för Region Gotland

ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
Antagna av regionfullmäktige 2015-11-23 § 286.
1. Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen på Gotland i syfte att
bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad
genom att tillhandahålla bostäder.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande
och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med medicinska och sociala förturer i samråd
med Region Gotland. Bolaget ska i samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av
etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska bidra till att målen i Regin Gotlands styrkort uppnås.
Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska ha ambitionen
att miljömässigt ligga i framkant i alla beslut.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de
behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020. Minst en nybyggnation utanför Visby
ska påbörjas under perioden. Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya boendeformer i
form av trygghetsboende och boende för unga tillsammans med ägaren.
Bolaget ska upprätthålla förmedlingstjänst av bostäder.
2. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:
- Fastställa ändamålet
- Besluta i fråga om bolagsordning
- Formulera ägardirektiv
- Utse styrelseledamöter
- Utse revisorer
- Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
- Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större
investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av
bolagets verksamhet samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd, innan beslut tas
i bolaget
Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region Gotlands
aktieägarpolicy.
Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd
med bolagets styrelse.
Utgångspunkten för styrningen av bolaget är densamma som för verksamhet i
förvaltningsform vilket innebär öppenhet, debatt och politisk styrning.
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Ägardirektiv för Aktiebolaget Gotlandshem

3. Ekonomiska styrprinciper och samordning
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Detta utgör ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall ges några särskilda
fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan
Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomiskt åtskild.
Bolagets mål ska vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens soliditet.
Målet är en avkastning på i genomsnitt 7,5 miljoner kronor per år under en fyraårsperiod.
Avkastningskravet grundar sig på behovet av en god soliditet och en livskraftig ekonomi över
tiden i bolaget.
4. Region Gotlands koncernkrav
Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument delges
regionledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag styrelsen
begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.
Årsredovisning
Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige
senast första veckan i maj.
Riktlinjer och program
Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.
5. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
6. Förvaltningsberättelse
Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet
med verksamheten.
7. Samordning och dialog
Ägarmöten genomförs fyra gånger/år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet
samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
Verkställande direktör ingår i regionens koncernledningsgrupp.
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8. Övrigt
Dessa ägardirektiv gäller för perioden 2015 – 2019 om inte behov att revidera dem uppstår.
Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.
Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands aktieägarpolicy.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 3

Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023

RS 2019/1045

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.
Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari
2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt
synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.
Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts.
Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av
sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB Gotlandshem varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Elisabeth Kalkhäll, VD AB Gotlandshem.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-19-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1073
20 december 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderade regler för Partistöd
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderade regler
för Partistöd.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd. Revideringen har gjorts i samråd med arvodeskommittén.
De föreslagna revideringarna syftar till att förbättra och förtydliga processen runt
utformning, utbetalning och redovisning av partistöd.
Reglerna har främst uppdaterats i förhållande till den nya kommunallagen, men har
också anpassats för att bättre korrelera med Region Gotlands nya e-tjänst för
redovisning av erhållet partistöd.
Det har också införts skärpta regler för eventuellt verkställighetshinder, genom
införande av sanktioner för redovisningar som inkommer för sent.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att reviderade regler för partistöd bör
antas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RSF 2019-12-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF
Samtliga partier representerade i fullmäktige
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1073
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Regler för partistöd

Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-02-17
Gäller 2020-20xx
Ärendenr RS 2019/1073
Version [1.0]

Antaget av regionfullmäktige 2014-11-28, § 57.
Reviderat 2019-xx-xx

Regler för partistöd
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8. Upphörande av stöd ...................................................................................................................2

1. Partistöd

Partistöd är ett ekonomiskt bidrag som kommuner och landsting får ge till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. I kommunallagens 4 kap 29-32
§§ återfinns reglerna kring partistöd.
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Endast mandat
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen
av partistödet. Partistöd får bara ges till partier som är juridiska personer.
2. Stödets ändamål

Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin och användas för politisk verksamhet med anknytning till Region Gotland.
3. Stödets storlek

Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets storlek för
kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800 kronor per
mandat.
Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och resterande del fördelas
på antalet mandat per parti samt ett utbildningsbidrag om 1 800 kronor per mandat.

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

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regler för partistöd

4. Beslutande organ

Regionfullmäktige är beslutande organ gällande utbetalning och granskning av partistöd.
Fullmäktige ska i samband med budgetbeslut i november varje år besluta om att
utbetalning av respektive partis hela partistöd inklusive utbildningsbidrag ska ske i början
av januari nästkommande år.
5. Redovisning och granskningsrapport

De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång och lämnas till regionstyrelsens
registrator. Redovisning ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen
blankett.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens signering i etjänsten eller på blanketten är att likställa med rapport som bifogas redovisningen.
Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller styrelseprotokoll utvisande
vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem som av partiet är utsedd till
granskare.
När redovisning kommit in till regionen skickar registraturen en bekräftelse på att
handlingen är mottagen och registrerad som ett ärende. Därefter lämnas ärendet vidare till
regionstyrelsen för politisk beredning inför beslut i regionfullmäktige.
6. Regionens granskningsmöjligheter

För det fall tveksamheter föreligger gällande partis redovisning har regionstyrelsen
möjlighet att begära in kompletterande uppgifter.
7. Verkställighetshinder

Utbetalning av nytt partistöd verkställs inte, om parti inte lämnar redovisning och
granskningsrapport på ett korrekt sätt, via av Region Gotland framtagen e-tjänst eller
blankett.
Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit i tid skickar regionkansliet ut
påminnelse om partiets redovisningsskyldighet.

Ärendenr RS 2019/1073 Datum 2020-02-17

Om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport inom rätt tid reduceras
partistödet automatiskt med 10 %.
Har redovisning inte lämnats innan den första september trots påminnelse reduceras
partistödet med 100 %.
8. Upphörande av stöd

Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige kan beviljas partistöd ett år
efter att representation upphörde, med 50 % av det totala belopp partiet erhöll året innan.

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 4

Reviderat regelverk för Partistöd

RS 2019/1073

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderade regler för Partistöd antas.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd. Revideringen har gjorts i samråd med arvodeskommittén.
De föreslagna revideringarna syftar till att förbättra och förtydliga processen runt
utformning, utbetalning och redovisning av partistöd.
Reglerna har främst uppdaterats i förhållande till den nya kommunallagen, men har
också anpassats för att bättre korrelera med Region Gotlands nya e-tjänst för redovisning av erhållet partistöd.
Det har också införts skärpta regler för eventuellt verkställighetshinder, genom
införande av sanktioner för redovisningar som inkommer för sent.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att reviderade regler för partistöd bör
antas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1408
18 december 2019

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar räddningstjänstens tillsynsplan för lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor för 2020.

Sammanfattning

Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet Daedalos uppgår idag till
ca 850 objekt varav uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut
som följer; Se bilaga.
Ärendebeskrivning

Enligt ovanstående lagar skall en tillsynsplan antas av nämnd varje år.
Bedömning

Tillsynerna finns till för att större industrier och samlingslokaler skall ha ett
systematiskt brandskydd. Detta för att säkerställa att allmänheten skall känna sig
trygga i de miljöer man vistas som är besiktningspliktiga.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan – Förebyggande räddningstjänst
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Förebyggande räddningstjänst - SBF
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Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Ansvarsområde

Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordningar och föreskrifter .
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning genomförs. Det står även i
LSO att vi genom rådgivning och information samt på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2§ - ”Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de tillstånd som utfärdas
enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i
anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet Daedalos uppgår idag till ca 850 objekt varav
uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut som följer;

Tillsyn fördelning
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Övriga

-

ca 71 % (605 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 12 % (106 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (92 objekt) är samplanerade tillsyn, objekt som tillsynas enligt både LSO och LBE.
Ca 6 % (49 objekt varav ca 40 s.k. automatlarmsobjekt, resterande tillståndsobjekt)

Personalresurs

Personalresursen består av 4 tjänster. Med anledning av tjänstledighet besätts dessa tjänster för
närvarande av 3 personer med följande fördelning:


1 brandingenjör och 2 brandinspektörer

Mängden tillsyn som ska genomföras per år motsvarar ca två heltidstjänster och tid för det fördelas på fyra
tjänster.

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Prioriterad tillsyn

Utgångspunkten för planeringen av tillsynsarbetet beskrivs i det gällande handlingsprogrammet för Region
Gotland.
Målsättningen är att alla större verksamheter ska tillsynas kontinuerligt enligt framtagna frister i
handlingsprogram och LSO samt minst en gång under en period på 10 år.
-

Enligt LSO ska i första hand verksamheter som är skyldiga att skicka in en skriftlig redogörelse av
brandskyddet tillsynas. Då borttagande av detta krav på skriftlig redogörelse* ligger som förslag i
utredningen ”En effektivare räddningstjänst” Dir 2017:15, frånses det som en av förutsättningarna
för räddningstjänstens tillsyn 2020.
* MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare koppling
mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra bättre underlag för
tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare). Även vilka
byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på skriftlig redogörelse ska ses
över.

Tillsynsplaneringen enligt LSO ska ske med hänsyn till följande förutsättningar;
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med
LSO 2 kap. 4§.

Tillsynsplaneringen enligt LBE ska ske med hänsyn till dessa förutsättningar;
När det gäller tillsyn enligt LBE ska verksamheter som innehar tillståndspliktiga mängder brandfarliga
och/eller explosiva varor få regelbundna besök med målsättning enligt i handlingsprogrammet föreslagna
frister
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med
LSO 2 kap. 4§.

En tillsyn kan delas in i någon av följande kategorier;
Återkommande tillsyn
Tillsynsbesök av återkommande karaktär ska ske på högriskobjekt som större industrier eller större
samlingslokaler, men även på verksamheter som vid tidigare tillsyn inte kunnat uppvisa ett acceptabelt
systematiskt brandskyddsarbete.
Tematillsyn
Tematillsynen ska ha sitt grund i uppkomna behov, bestå av riktade insatser samt de punkter som tas upp
som viktiga i regionens handlingsprogram. Under 2020 är fokus på säkerhet kring öns campingplatser!

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Händelsebaserad och uppkommen tillsyn
Händelsebaserad tillsyn sker till exempel med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten eller
om behovet av tillsyn påtalats på annat sätt. Uppkommen tillsyn inkommer via remiss från
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Kvällstillsyn genomförs i samverkan med andra förvaltningar
inom Region Gotland, Länsstyrelsen, Skattemyndigheten, Polis samt andra kallade aktörer.

Arbetsplaner
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisnings
tillfällen

Planerad tillsyn

2020

Återkommande LSO

159

Enligt personlig plan 2020

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LBE

29

Enligt personlig plan 2020

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LSO/LBE

21

Enligt personlig plan 2020

Varje
handläggare

Månadsvis

Övrig tillsyn
Händelsebaserad tillsyn

Januari – December

Månadsvis

Tema camping

6

Maj – Augusti

Månadsvis

Uppkommen tillsyn

35

Januari – December(Mest juni-augusti)

Månadsvis

Totalt

250

Årshjul
Anger i grova drag viktiga händelser under året, redovisningstillfällen, projekt, m.m.

Årsredovisning
till nämnd

Arbetsplanering &
Tillsynsplan 2020
jan-apr

sep-dec

Genomförande
och uppföljning

Avstämning till nämnd
Tertial 2

maj-aug

Avstämning till nämnd
Tertial 1

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 5

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2020

RS 2019/1408

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Räddningstjänstens tillsynsplan för lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor för 2020 antas.

Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
med tillhörande förordningar och föreskrifter.
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning
genomförs. Det står även i LSO att genom rådgivning och information samt på annat
sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2 § - ”Ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de
tillstånd som utfärdas enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna
lag har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och
beslut som meddelats i anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet Daedalos uppgår idag till
ca 850 objekt varav uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut
som följer:
-

ca 71 % (605 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 12 % (106 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (92 objekt) är samplanerade tillsyn, objekt som tillsynas enligt både LSO
och LBE,
ca 6 % (49 objekt varav ca 40 s.k. automatlarmsobjekt, resterande tillståndsobjekt).

Tillsynerna finns till för att större industrier och samlingslokaler skall ha ett
systematiskt brandskydd. Detta för att säkerställa att allmänheten skall känna sig
trygga i de miljöer man vistas som är besiktningspliktiga.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/1222
19 december 2019

Johan Kallum

Regionstyrelsen

Riktlinjer för informationssäkerhet
Regionstyrelsens förslag till beslut

Riktlinjer för informationssäkerhet beslutas.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antogs av
regionfullmäktige 2019-09-23 § 220, det andra dokumentet är riktlinjer för
informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Policy och riktlinjer ersätter motsvarande dokument från 2014 (RS2014/453) då de
antas.
Inom regionen hanteras information och informationssystem som en nyckeltillgång
och långsiktig resurs som bidrar till de gemensamma värderingarna, Omtanke,
Förtroende och Delaktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs ett strukturerat
helhetsperspektiv avseende arbete med informationssäkerhet i hela regionen.
För att uppfylla policy och riktlinje finns ett framtaget Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Genom den kontrollkatalog som finns i LIS så får
informationsmängderna rätt skydd beroende på den klassning som verksamheterna
gjort. Regionens LIS följer den standard som finns på området ISO 27001 vilket ofta
är en förutsättning för att kunna utbyta information med andra myndigheter och
aktörer på strukturerat och automatiserat sätt.
Riktlinjen ger även anvisning till den IT-säkerhet som regionen behöver ha för att
skydda informationstillgångarna på ett adekvat sätt. Vidare fullföljs ett långsiktigt
arbete att få en matchande IT-arkitektur för att skydda tillgångarna.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1222

Regionens LIS har bland annat varit en avgörande faktor i att kunna leva upp till EUs
nya dataskyddsförordning (GDPR).
Informationssäkerhet är en naturlig del av regionens alla verksamheter. Externa
myndigheter och lagstiftningar förväntar sig att regionen aktivt arbetar med sina
informationstillgångar. Informationssäkerhet behandlas regelbundet inom nätverket
AG InfoSäk med representanter från förvaltningarna och dokumenten har beretts
där.
Exempel på nya lagstiftningar som kräver ett aktivt informationssäkerhetsarbete är




Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

Eftersom vissa verksamheter har en stor mängd skyddsvärda informationsmängder
så finns även författningar som är mer riktade till vissa verksamheter, t ex



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Förändringar efter remissvar

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att skicka informationssäkerhetspolicy och
riktlinje på remiss till nämnderna. Det gör att dokumenten innehåller en hel del
förändringar. Dock bedöms förändringarna inte ändra innehållet, utan är mer
ändamålsenliga samt med bättre formgivning.
Följande synpunkter kommenteras här särskilt:


Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2019/67) anser att policyn kan kortas
ned och göras mer tydlig samt att även riktlinjen hade brister. Förvaltningen
har utarbetat ett förslag på förändringar av både policy och riktlinje. Bägge
dessa förslag har accepterats och ligger till grund till den nya policy och
riktlinje som nu ligger för beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även
beslutat att då policy och riktlinje fastställs så kommer nämnden att upphäva
sin egen policy och riktlinje. Det blir då tydligare att dokumenten gäller för
hela Region Gotland.



Utbildningsnämnderna samt Socialnämnden har i sin tjänsteskrivelse (BUN
2019/45, GVN 2019/19 respektive SON 2019:45) efterlyst förvaltningsövergripande rutiner från Regionstyrelseförvaltningen. Det finns framtaget
rutiner i Ledningssystemet för Informationssäkerhet, dessa rutiner är nu även
inarbetade i det verktyg som är framtaget för vår informationshantering,
LISa. Om förvaltningen har behov av egna rutiner på området så finns en
skrivning i riktlinjen att de går bra att själva anta, så länge de ansluter till de
övergripande styrdokumenten.
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Bedömning

För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy, antagen av regionfullmäktige 190923, § 220.
Riktlinje för informationssäkerhet
Remissvar från nämnderna

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Delges till övriga nämnder samt till AG InfoSäk via handläggare.
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Definition
Region Gotlands informationstillgångar ska ges rätt skydd på följande sätt:





Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning
och inom önskad tid
Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse
Konfidentialitet - att information inte tillgängliggörs eller delges obehörig
Spårbarhet - att åtgärder i informationssystem dokumenteras så att dessa åtgärder
kan spåras till en identifierad användare eller ett identifierat objekt

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller
automatiserat och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationen
kan till exempel vara talad, skriven eller tryckt på papper, elektronisk/digital eller förpackad
i bild- film- eller ljudformat.

Styrande dokument
I Informationssäkerhetspolicyn fastställs
synen på informationssäkerhet,
övergripande mål och organisationens
intention med
informationssäkerhetsarbetet.
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I detta dokument, Riktlinjer för
informationssäkerhet, beskrivs vad som
måste etableras för att uppfylla
informationssäkerhetspolicyn.
Utifrån detta upprättas sedan Rutiner i varje förvaltning, som detaljerat redogör för hur
exempelvis aktiviteter och säkerhetslösningar ska utformas och tillämpas, för att
informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna ska följas. Informationssäkerhet ska vara en
naturlig del i Region Gotlands verksamhet och kan påverka andra styrande dokument.

Organisation av säkerhetsarbetet

Fördelning av ansvar
Ansvaret för informationssäkerhet är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. För
att kunna genomföra informationssäkerhetspolicyn ska det på alla nivåer finnas en
organisation och resurser, som aktivt och systematiskt förebygger risker och föreslår
konkreta åtgärder för att undanröja olika hot.
Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa Region
Gotlands Informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen samordnar och har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelsen utarbetar, förvaltar, fastställer och följer upp
Riktlinje för informationssäkerhet.
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Regionstyrelseförvaltningen ska stödja regionstyrelsen i att samordna och följa upp
Region Gotlands informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelseförvaltningen ska möjliggöra
en
säker informationshantering och -förvaltning.
Varje nämnd ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning.
Förvaltningarna ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning.

Roller och ansvar
Informationssäkerhetschefen har det övergripande och strategiska ansvaret att leda,
samordna och utveckla informationssäkerhetsarbetet.
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Informationsägarna ansvarar för hur informationen får hanteras och av vem. Detta gäller
när information bearbetas, lagras och transporteras. Informationsägarna ska klassificera
informationen enligt Region Gotland klassningsmodell samt ange vilka lagar, regler, avtal
och förordningar som informationen omfattas av. Särskild vikt ska läggas vid skydd av
personuppgifter.
Objektägarna har övergripande ansvar för respektive system och dess användning. System
ska uppfylla informationssäkerhetskraven i förhållande till verksamhetens behov och hur
dess innehåll klassificeras. Objektsägare fastställer systemsäkerhetsplan (krav på
skyddskontroller) innan driftsättning samt förvaltningsplaner enligt Region Gotlands
systemförvaltningsmodell
Dataskyddsombudet har rollen att övervaka att personuppgiftsansvarig (nämnderna)
följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet ska
också bland annat ge råd om konsekvensbedömningar avseende dataskydd och samt vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten och för de registrerade. Mer om denna roll finns
beskriven i Riktlinje för EU:s dataskyddsförordning, Roller- och ansvar (RS 2018/1333).
Chef/arbetsledare ska, inom sina ansvarsområden, genom egenkontroll granska att
rutiner för informationsbehandling följer tillämpliga säkerhetspolicyer, standarder och
andra säkerhetskrav.
Informationsanvändare (kan vara anställd, förtroendevald, utförare eller annan extern
partner) som i sin yrkesutövning hanterar information har ett ansvar för att
informationssäkerheten upprätthålls samt att rapportera incidenter.
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Personal

Före anställning eller uppdrag
Vid rekrytering ska säkerhetsbestämmelserna beaktas. Platssökande ska kontrolleras på
lämpligt sätt, särskilt om anställningen medför åtkomst till sekretessbelagda uppgifter eller
på annat sätt omfattar säkerhetskritiska aktiviteter. Behovet av kontrollmoment ska
analyseras innan rekryteringsprocessen påbörjas och kontrollerna stå i proportion till den
berörda tjänsten. Vissa anställningar kan kräva säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
för att kunna ta del av information i enligt med säkerhetsskyddslagen SFS 2018:585.
Beställare/uppdragsgivare ska upprätta sekretessförbindelse för konsulter/entreprenörer
med uppdrag inom Region Gotland innan uppdraget startar i den mån det inte redan finns
Personuppgiftsbiträdesavtal.

Under anställning eller uppdrag
Alla anställda, förtroendevalda, utförare och konsulter ska löpande göras medvetna om sitt
ansvar för informationssäkerheten. De ska också ges den kunskap i informationssäkerhet
som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag. All personal ska ha kunskap om
offentlighetsprincipen och om offentlighets- och sekretesslagen.

Avslut eller ändring av anställning eller uppdrag
Det ska finnas rutiner som styr avveckling/förändring av åtkomst till såväl lokaler som ITsystem för all personal både intern och extern.
Vid tjänstledighet längre än 6 månader, om inte annat överenskommits, ska
åtkomsträttigheterna till system revideras. För personal med höga behörigheter till lokaler
och IT-system och där uppsägning från arbetsgivarens sida eller där övertalighet är aktuell
ska behörigheterna för berörda personer omedelbart revideras.
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Hantering av informationstillgångar

Förteckning av tillgångar
Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen
ska framgå vem som är informationsägare och systemägare. Tillgångens klassificering och
de lagar, regler, avtal och förordningar som tillgången omfattas av ska också ingå i
förteckningen. Alla verksamheter ansvarar för att registrering sker och upprätthålls enligt
rådande modell i för ändamålet avsett verktyg.

Informationsklassning
Information ska klassas så att alla informationstillgångar och resurser ges nödvändigt
skydd.
Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för verksamheten som
den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras felaktigt,
försvinna, komma i orätta händer etc.
Vid bedömning används följande fyra konsekvensnivåer:
 Försumbar skada

5 (10)

Region Gotland

Riktlinjer för informationssäkerhet



Måttlig skada - ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, men
effektiviteten är påvisbart reducerad



Betydande skada - ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav och
avtal, samt förlust av skapat förtroende



Allvarlig skada - ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga
konsekvenser, samt fara för liv och hälsa

Bedömning av informationssäkerhetsrisker
Regelbundna och systematiska risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras i alla
verksamheter. Syftet är att förebygga risker och skador samt ge underlag till hur kriser ska
hanteras i verksamheten. Vid nyanskaffning av nya verksamhetssystem skall klassning och
riskanalys ske före upphandling så att säkerställa att informationen får rätt skydd. Därefter
sker detta fortlöpande. Resultatet från verksamhetskonsekvensanalys ligger till grund för
återstartsplaner och kontinuitetsplanering.

Hantering av lagringsmedia
Rutiner ska finnas för att förhindra obehörigt röjande, modifiering, avlägsnande eller
förstörelse av information som lagras på media samt hur media avvecklas på ett säkert sätt.

Styrning av åtkomst

Hantering av användares åtkomst
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Åtkomst till system och information ska styras utifrån verksamhetens behov och
säkerhetskrav. Den som har behov av tillgång till viss information för att kunna utföra sina
uppdrag ska tilldelas åtkomsträttigheter. All åtkomst ska vara behovsbaserad utifrån
ansvars- och arbetsområde.
Det ska finnas formella processer för registrering respektive avregistrering av användare
samt tilldelning av åtkomsträttigheter till alla system och tjänster. Alla användare ska ha
individuella användaridentiteter. Tilldelning av konfidentiell autentiseringsinformation, som
till exempel lösenord eller PIN-koder, ska styras genom en formell hanteringsprocess.
Tilldelning av priviligierade åtkomsträttigheter ska begränsas och styras så att de bara
omfattar de uppdrag som användaren har utbildning, ansvar och befogenheter att utföra.
Priviligierade åtkomsträttigheter ska tilldelas med användning av annan användaridentitet
än den som utnyttjas i den normala verksamheten.
Ägare av informationstillgångar ska årligen granska användarnas åtkomsträttigheter

Användaransvar
Användare ska informeras om sitt eget ansvar för att skydda autentiseringsinformation som
till exempel lösenord, PIN-koder mm.

Styrning av åtkomst till system och tillämpningar
Tillgång till information och systemfunktioner ska tillåtas i enlighet med ägarens krav på
styrning av åtkomst. Dessa krav ska utgå ifrån informationsklassning, vem åtkomsten
berör, varifrån åtkomsten ska ske och med vilken typ av enhet som används för åtkomsten.
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Loggning och övervakning
Kritiska och säkerhetsrelevanta händelser ska vara spårbara genom automatiska
loggningsfunktioner som skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet
Nivån på det fysiska skyddet ska stå i proportion till värdet av tillgångarna och resultatet av
informationsklassificeringen och de återkommande riskanalyserna som genomförs som en
del av objektsförvaltningen. Värdet på informationen är konstant oavsett om
informationen befinner sig i vila eller är under transport.

Säkra områden
Fysiska avgränsningar ska användas för att skydda områden som innehåller känslig eller
kritisk information. Säkra områden ska skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för att
säkerställa att endast behörig personal får tillträde. Samma krav gäller information som
finns fysiskt hos extern part.

Utrustning
Utrustning ska placeras och skyddas för att minska riskerna för miljörelaterade hot och
faror och möjligheter för obehörig åtkomst. Utrustning ska skyddas från elavbrott och
andra störningar som orsakas av fel i tekniska försörjningssystem.

Driftsäkerhet

Driftsrutiner och ansvar

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Driftsrutiner ska dokumenteras och göras tillgängliga för alla som behöver dem.
Förändringar som påverkar informationssäkerheten ska hanteras på ett strukturerat sätt.
Konsumtion och av resurser ska övervakas samt analyseras så att nödvändig
systemprestanda kan garanteras.

Skydd mot skadlig kod
Upptäckande, förebyggande och återställande säkerhetsåtgärder för att skydda mot skadlig
kod ska finnas. Medarbetare ska göras medvetna om risker med skadlig kod.

Säkerhetskopiering
Informationens och IT-miljöns riktighet respektive systemintegritet och tillgänglighet ska
bevaras genom väl utvecklade rutiner för säkerhetskopiering och återläsning.

Tid
Tidskällan ska vara spårbar till den svenska nationella tidsskalan UTC(SP).

Styrning av driftsystem
Det ska finnas en rutin för att styra installation av driftsystem. Innan installation ska
riskanalys ha genomförts och säkerhetskraven fastställts.

Hantering av tekniska sårbarheter
Genomsökning och analys av tekniska sårbarheter i Region Gotlands hela IT-miljö ska ske
löpande. Sårbarheter ska analyseras och lämpliga åtgärder för att åtgärda sårbarheter eller
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minska riskerna ska genomföras. Motsvarande gäller även vid avtalsmässigt inköp av ITtjänster av extern part.

Överväganden gällande revision av informationssystem
Revisionskrav och revisionsaktiviteter som omfattar verifiering av status på driftsystem ska
planeras noggrant för att minimera störningar.

Kommunikationssäkerhet

Hantering av nätverkssäkerhet
Nätverk ska hanteras och styras för att skydda information i IT-systemen. Informationens
värde styr säkerhetsmekanismer, tjänstenivåer och ledningskrav. Avtal och
överenskommelser reglerar närverkssäkerhetens utformning och tjänster oavsett om dessa
tjänster tillhandahålls internt eller som en outsourcad tjänst. Informationstjänster,
användare och informationssystem separeras utifrån informationsklassning.

Informationsöverföring
Formella rutiner och säkerhetsåtgärder ska vara införda för att skydda överföring av
information oavsett metod. Säker överföring av verksamhetsinformation mellan
organisationer och externaparter ska vara reglerad genom överenskommelser.

Kryptografiska säkerhetsåtgärder
Det ska finnas rutiner som beskriver när kryptologiska säkerhetsåtgärder (som förhindrar
att information förvanskas) ska användas för skydd av information. Dessa rutiner ska också
beskriva de nivåer som ska användas beroende på informationens värde samt giltighetstid
för kryptologiska nycklar för hela deras livscykel.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Anskaffning, utveckling och underhåll av system

Säkerhetskrav på informationssystem
Krav som rör informationssäkerhet ska inkluderas i kraven för nya informationssystem
eller förändringar av befintliga informationssystem. En riskanalys/konsekvensanalys ska
alltid föregå nyanskaffning och större förändringar. Detta gäller oavsett om
informationssystemet eller tillämpningen levereras intern eller externt som någon form av
molntjänst.
Vid anskaffning ska gallring och arkivering vägas in och beaktas särskilt för att stötta
informationens hela livscykel. Plan för avveckling ska finnas redan vid anskaffning av ett
system.

Säkerhet i utvecklings- och supportprocesser
Det ska finnas rutiner som tillämpas vid systemutveckling inom organisationen.
Systemförändringar inom utvecklingscykel ska styras genom användning av formella rutiner
för ändringshantering. När driftmiljön ändras ska verksamhetskritiska tillämpningar
granskas och testas för att säkerställa att det inte innebär negativ påverkan på verksamheten
eller säkerheten.
För alla test- och utvecklingsmiljöer i Region Gotlands IT-miljö ska det finnas utpekat
ansvar. Dessa system ska på lämpligt sätt skyddas och säkras över systemets hela livscykel.
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Program för acceptanstester och relaterade kriterier ska fastställas för nya
informationssystem, uppgraderingar och nya versioner.

Testdata
Testdata bör vara avidentifierat. Personuppgifter som används som testdata ska vara
fiktiva.

Leverantörsrelationer

Informationssäkerhet I leverantörsrelationer
Informationssäkerhetskrav för att reducera riskerna förknippade med leverantörers
åtkomst till organisationens tillgångar ska avtalas med leverantören och dokumenteras. För
personuppgifter ska det finnas ett biträdesavtal tecknat. Avtal ska upprättas med varje
leverantör som kan ha tillgång, behandla, lagra, kommunicera eller som tillhandahåller
infrastrukturkomponenter för organisationens information.
Avtal med leverantör ska innehålla krav på att hantera informationssäkerhetsrisker som är
relaterade till försörjningskedjan för tjänster och produkter baserade på informations- och
kommunikationsteknologi.

Kontroll av leverantörers tjänsteleverans
Region Gotland ska regelbundet övervaka, granska och genomföra revision av sina
leverantörers tjänsteleveranser.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Incidenter och säkerhetsmässiga svagheter ska, utan dröjsmål, rapporteras och korrigerande
åtgärder ska vidtas i rätt tid.
 Informationssäkerhetsincidenter, NIS-incidenter (NIS: nätverks- och
informationssystem) samt personuppgiftsincidenter ska ses som en del i ett ständigt
lärande oavsett om de rapporteras till tillsynsmyndighet eller ej.


Region Gotland ska ha system för rapportering av incidenter så att de blir
dokumenterade på ett enhetligt sätt.



Region Gotland ska ha en etablerad kontakt med Sveriges nationella CSRIT - Computer
Security Incident Respons Team (för närvarande Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap funktion CERT-SE).

Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplaner ska upprättas och införas för de kritiska verksamhetsprocesserna för att
säkerställa att identifierade viktiga funktioner kan återställas inom rimlig tid och att
verksamheten har manuella rutiner för tiden under återuppbyggnadsarbetet.
Kontinuitetsplanen ska baseras på analys av konsekvenserna av störningar, allvarliga
händelser, och extraordinära händelser med hänsyn till dess inverkan på verksamheten.
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Efterlevnad
Vid oklarheter beträffande tillämpningen av detta regelverk ska varje anställd kontakta sin
chef eller informationssäkerhetschef. Vid överträdelse av regelverk för
informationssäkerhet kommer detta att behandlas i enlighet med regionens personalpolicy.

Juridiska och affärsmässiga krav

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Varje verksamhet lyder under en rad olika lagar och varje verksamhet behöver själva ha
insikt i hur de berör den egna verksamheten t ex arkivlagen, bokföringslagen, offentlighetsoch sekretesslagen, dataskyddslagen m fl.
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Informationssäkerhetspolicy
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2019-2022
Ärendenr RS 2018/1222
Version 2.1

Syfte

Region Gotland bedriver en bred primär- och landstingskommunal versamhet som till viss
del klassas som samhällsviktig. I alla förvaltningar är hantering och förmedling av
information en förutsättning för de tjänster man tillhandahåller och har därför stort
skyddsbehov. Säker informationshantering är också viktig för allmänhetens förtroende
gentemot regionen. Arbete med informationsäkerhet är prioriterat och ska bedrivas
metodiskt och långsiktigt.

Omfattning
Denna policy gäller all information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas
manuellt eller digitalt, oberoende av dess form eller miljön den förekommer i, samt för
såväl interna som externa utförare.
Mål
 Tillgänglighet till information för den som har behörighet
 Verksamhetsinsyn för medborgare
 Skydd av personlig integritet
 Skydd mot hot och intrång
Inriktning
Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland ska kännetecknas av:







att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,
att alla informationstillgångar klassificeras,
att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,
att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,
att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och
att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten.

Tillhörande riktlinjer
I dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet , som upprättas av regionstyrelsen, beskrivs
vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Tillsammans med
denna policy utgör de Region Gotlands strategiska styrning av
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

Region Gotland

Informationssäkerhetspolicy

informationssäkerhetsarbetet. Nämnder och förvaltningar kan sedan skapa rutiner för hur
och av vem arbetet bedrivs.

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Informationssäkerhetspolicyns giltighet
Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige den 2018-XX-XX §XX och
gäller till och med 2022-12-31.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 6

Riktlinjer för informationssäkerhet

RS 2018/1222

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Riktlinjer för informationssäkerhet antas.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antogs av regionfullmäktige 2019-09-23 § 220, det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1111
20 januari 2020

Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden
Visby – inlämning av strategidokument för remiss
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till remissversion och skickar det på remiss
enligt sändlista.

Sammanfattning

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett slutskede
och strategidokumentet är färdigställt för att gå ut på remiss.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden kommer en
remisskonferens att anordnas.
Ärendebeskrivning

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett slutskede
och strategidokumentet är färdigställt för att skickas på remiss. En lista över
remissinstanser presenteras i medföljande bilaga.
Strategi och handlingsplan är ett styrdokument med det övergripande målet att
bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby i linje med
världsarvskonventionens krav samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en
hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar. Del I utgör den
långsiktiga strategin för världsarvet med två kapitel och tillhörande bilagor. Del II är
en handlingsplan som följer strategins tematiska utformning med åtgärder och
aktiviteter som utgår från målen om som uppdateras vartannat år. Den senare
färdigställs under remissperioden och är en överenskommelse mellan olika aktörer
med ansvar för olika delar av världsarvsarbetet.
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Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter. Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är resultatet av en
dialogprocess. Den är resultatet av ett samarbete och samskapande mellan offentlig
sektor, privat näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden kommer en
remisskonferens att anordnas. Följande remissfrågor skickas till instanserna vilka
även kommer att diskuteras under remisskonferensen:


Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och
ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet Hansestaden Visby?



Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap. 2)
kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?



Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i slutet av
respektive målområde (kap. 2)?



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din organisation
vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska utgå från målen)?



Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll och
utformning?

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi och
handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby går ut på remiss.
Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv (UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens operationella riktlinjer (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention, (UNESCO, 2019)
Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att
utarbeta en nationell världsarvsstrategi (Riksantikvarieämbetet, 2019).
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP
Retroactive Statement of Outstanding Universal Value for the Hanseatic Town of
Visby
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Se sändlista
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Sammanfattning
Text kompletteras.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Den 9 september 1995 upptogs Hansestaden Visby på Förenta Nationernas (FN)
världsarvslista och blev därmed erkänt av Unesco, United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, som ett kulturarv värt att bevara för hela mänsklighetens nutida och
kommande generationer. Unesco är FN:s organisation som arbetar för att skapa fred
genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och
kommunikation/information.
Världsarven skyddas av FN:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv
(”världsarvskonventionen”) och de medföljande operationella riktlinjerna som uppdateras
med jämna mellanrum. Världsarvskonventionens huvudsakliga mål är att världsarven ska
skyddas, bevaras, presenteras och föras vidare till kommande generationer, vilket Visby
åtog sig vid världsarvsutnämningen 1995. Enligt konventionens riktlinjer är upprättandet av
en strategi och handlingsplan (management plan) obligatoriskt, en plan som innehåller både
en långsiktig vision och åtgärder för världsarvets omhändertagande.
Hansestaden Visby på Gotland omfattas av den muromgärdade innerstaden och de
omgivande vallgravarna och är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad stad. Dess form och funktion från sent 1200-tal som en av de viktigaste
Hansestäderna återspeglas i den välbevarade stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de
medeltida byggnaderna och stadsbilden, det vill säga bilden av staden i sin helhet. Staden är
också ett exempel på en traditionell mänsklig bosättning, en levande stad som överlevt och
vidareutvecklats genom konstant anpassning och förhållning till medeltidens form och
funktion. Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram
till nutid.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Synen på världsarv och riktlinjerna för hur konventionen ska genomföras har utvecklats
sedan dess instiftandet 1972. Vikten av hållbar utveckling i världsarven och att världsarven
bidrar till samhällsutveckling betonas alltmer och betydelsen av medborgarnas engagemang
har blivit tydligare.
Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar vad gäller
världsarvets bevarande och omhändertagande. Hansestaden Visby är dessutom en
världsarvsstad, ett världsarv som är eller utgör en del av en stad, som därigenom kräver ett
särskilt förhållningssätt till bevarande eftersom städer är dynamiska platser som också
förändras och anpassas till nya omständigheter. Unescos rekommendation om det
historiska urbana landskapet från 2011 förespråkar en helhetssyn på städers bevarande. Det
urbana kulturarvet ska ses som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling.
Världsarven tillhör oss alla. Just därför behöver de också vara en arena för delaktighet och
hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt.
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1.2 Strategins syfte, användning och framtagande
1.2.1 Syfte och användning

Denna strategi och handlingsplan är ett styrdokument med det övergripande målet att
bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby i linje med världsarvskonventionens krav
samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar samhällsutveckling inom
ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Benämningen strategi och handlingsplan signalerar att arbetet handlar både om en
långsiktig vision för världsarvets bevarande samt konkreta åtgärder som uppdateras med
jämna mellanrum. Dokumentet handlar till stor del om processen att skapa en långsiktig
gemensam vision, mål och åtgärder för världsarvet genom dialog och samverkan. Strategin
ska vara väl förankrad i samhällsplaneringen, i regional utveckling, samt bland olika aktörer
och i lokalsamhället. Den ska ständigt kopplas till andra lokala och regionala styrdokument.
Strategin är ett mer övergripande styrdokument jämfört med exempelvis detaljplan för
Visby innerstad som främst reglerar bebyggelsen utifrån plan- och bygglagen. Den omfattar
frågor kring både skydd, förvaltning, uppföljning, hållbar stadsutveckling och
kommunikation kring världsarvet. Medan strategin sträcker sig upp till en tio-årig period
utgör handlingsplanen en del som behöver uppdateras och revideras med jämna
mellanrum, ungefär vartannat år eller två gånger under varje mandatperiod. Dokumentet
ska användas som en vägledande handbok som vänder sig till en bred målgrupp men
främst till de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda och utveckla
världsarvet.

1.2.3 Disposition

Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar. Del I utgör strategin för
världsarvet med två kapitel och tillhörande bilagor. Del II är en handlingsplan som följer
strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen.
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I det inledande kapitlet beskrivs syfte med strategin, vision och strategiska mål. Därefter
följer ett mer omfattande avsnitt som beskriver de sju tematiska målområdena (kapitel 2).
Vision och strategiska mål genomsyrar de tematiska målen i kapitel 2.
I bilaga 1 finns en värdebeskrivning som redogör för de värden som ligger till grund för
utnämningen av Hansestaden Visby (bilaga 1). Sedan ges en översiktlig bild av skydd,
förvaltning och ägandefrågor kring Hansestaden Visby (bilaga 2), här redovisas också de
strategiska utgångpunkterna för världsarvsstrategin.
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1.3 Vision och strategiska mål

Visionen och de strategiska målen för Hansestaden Visby handlar om att världsarvet ska
säkerställas långsiktigt och synliggöras som en värdeskapande grund för
samhällsutvecklingen på Gotland. De mer specifika och tematiska målen som beskrivs i
kapitel 2 utgår från dessa. Grunden för visionen och de strategiska målen beskrivs nedan i
avsnittet om strategiska utgångspunkter.

1.3.1 Vision

Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som säkerställer och utgår från
de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen. Genom ett historiskt urbant
landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad, livskraftig, resilient och hållbar stad en resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten.

1.3.2 Strategiska mål

De övergripande strategiska målen för Hansestaden Visby är följande:







Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]









Hansestaden Visbys världsarvsvärde, d.v.s. de värden som ligger till grund för
världsarvsstatus, ska säkerställas genom bevarandeledd utveckling, högkvalitativ skötsel
samt skydd genom plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken.
Världsarvets materiella och immateriella attribut ska beaktas i allt förändrings- och
planeringsarbete.
Rekommendationen om det historiska urbana landskapet ligger till grund för en
helhetssyn på stadens bevarande och gynnar en livskraftig och mångfaldig stadskärna
med god balans mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem/organismer.
Hansestaden Visby ska vara en levande, hållbar och attraktiv plats för boende,
verksamma och besökare året runt med relevans för hela Gotland samt genom
internationell samverkan.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål och
kulturen lyfts fram som en viktig kraft och resurs utöver ekonomiska, sociala och
miljömässiga dimensioner.
Stadens särprägel och det mervärde som den välbevarade stadsmiljön skapar, inte minst
som en ekonomisk konkurrenskraft för hela Gotland, ska lyftas fram som en strategisk
drivkraft i regional utveckling.
God kommunikation kring Hansestaden Visby och världsarvskonventionen ska
användas för att möjliggöra bevarande, hållbar användning, förståelse och engagemang.
Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland.
Genom löpande riskanalys och beredskap för långsamma, korta och snabba
händelseförlopp motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden
Visby.
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1.3 Vad är världsarv?

Ett världsarv är ett geografiskt avgränsat kulturarv, naturarv, eller kombinerat kultur- och
naturarv som anses särskilt värdefullt att bevara för framtiden. Det kan vara ett monument,
miljöer eller större landskap som på unika sätt vittnar om jordens och människans historia.
De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde
(Outstanding Universal Value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Detta värde
mäts genom särskilda kriterier och villkor, som till exempel värnandet om autenticitet, men
även genom att det finns skydd och en fungerande förvaltning som säkerställer bevarandet.
Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Det finns även en lista för hotade världsarv och en av
anledningarna till att konventionen instiftades var att världsarvssamfundet ansåg att vissa
platser har ett sådant stort värde att värnandet om dessa platser kräver internationellt
samarbete.
Världsarvskonventionen bygger på FN:s fredstanke och Unescos budskap om att: ”Eftersom krig
börjar i människors sinnen är det i människors sinnen som försvaret för freden måste byggas”.1
Genom att bevara mänsklighetens gemensamma historia i dess mångfald skapas förutsättningar
för förståelse och tolerans.

1.4 Världsarvets aktörer och nätverk

Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå.
De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt och
internationellt.

1.4.1 Aktörer

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Internationell nivå

Unescos mellanstatliga världsarvskommitté beslutar i frågor kring världsarvskonventionen
på internationell nivå. Innan kommittén upptar ett nytt världsarv på världsarvslistan, eller
ett befintligt världsarv på listan över hotade världsarv, utvärderar konventionens
rådgivande organ detta och lägger fram förslag och synpunkter till världsarvskommittén.
De granskar även hur världsarven bevaras och hanteras över tid. De rådgivande organen är:
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, som utvärderar kulturarv och
kombinerade kultur- och naturarv; IUCN, International Union for Conservation of Nature, som
bedömer naturarv och kombinerade kultur- och naturarv; och ICCROM, International Centre
for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, som främst arbetar med
utbildning, uppföljning och kapacitetshöjande.

1

UNESCO Constitution, preamble, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Nationell nivå

Regeringen är ytterst ansvarig för att Sverige följer världsarvskonventionen. Regeringen
representerar Sverige på världsarvskommitténs och världsarvskonventionens
generalförsamlings möten och beslutar om Sveriges nomineringar till världsarvslistan och
att föra upp eventuella nomineringar på Sveriges tentativa lista (listan över möjliga
världsarv).
Ansvariga nationella myndigheter i världsarvsarvsarbetet är Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet. Riksantikvarieämbetet har det övergripande
ansvaret för världsarvskonventionens tillämpning i Sverige och samordnar det nationella
världsarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett generellt uppdrag
från regeringen att hantera och förbereda frågor utifrån världsarvskonventionen.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarv som är kulturarv.
Naturvårdsverket ansvarar för världsarv som är naturarv. Svenska Unescorådet är
kontaktlänk mellan Sverige och Unesco och bistår regeringen i frågor om Unescos
verksamhet. Svenska Unescorådet verkar för ökad medvetenhet om och skyddsbehov av
världsarven och synliggör världsarvsarbetets globala koppling.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En nationell strategi för världsarvsarbetet ligger till grund för Sveriges inriktning för
världsarvsarbetet på nationell nivå.2

Figur 1.1 Aktörer i världsarvsarbetet på nationell nivå (Riksantikvarieämbetet, 2019).

Regional och lokal nivå

Länsstyrelserna ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå vilket
omfattar världsarvsarbetet, ett ansvar som följer den nationella lagstiftningen. Samtliga
länsstyrelser med världsarv har ett grunduppdrag som gäller alla länsstyrelser. I

2

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi.
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länsstyrelsernas grunduppdrag ingår att på regional nivå ha uppsikt över världsarven i
enlighet med miljöbalken (1998:808) och hushållningsförordningen (1998:896) och vidta
tillämpliga åtgärder om världsarven riskerar att påverkas.
I den nationella strategin för världsarvsarbetet understryks att länsstyrelsen bör bidra till
god förvaltning av världsarven och utse världsarvsråd eller motsvarande samt
samordningsansvarig organisation för världsarven efter förslag från ansvariga lokala och
regionala aktörer i världsarvsarbetet. Länsstyrelserna bör också vara pådrivande i arbetet
med världsarvens förvaltningsplaner så att de uppdateras och följs upp. Samtidigt fastslog
den nationella världsarvsstrategin vikten av att världsarvens rådande organisation ska gälla.
För Hansestaden Visby gäller att Region Gotland sedan nomineringen varit
samordningsansvarig organisation och den nationella strategin betonar också vikten av att
bygga på rådande organisation.
Beslutsfattande myndigheter, exempelvis kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är centrala aktörer i världsarvsarbetet och är
myndigheter som har mandat att fatta beslut om förändringar i mark- och
vattenanvändning i eller i anslutning till världsarven.
Kommunen har en central roll i världsarvsarvsarbetet som beslutsfattande myndighet och i
arbetet med samhällsplanering och samhällsutveckling på lokal nivå. Enligt den nationella
strategin för världsarvsarbetet har kommunen har stort mandat att forma sin roll i
världsarvsarbetet utifrån lokala förutsättningar och behov.
Regionerna ansvarar för tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och att göra konst och kultur
tillgängligt på regional nivå. Regionernas roll och ansvar i världsarvsarbetet kan variera
mellan världsarven men generellt sett kan regionerna bidra mer och ta en större roll i
världsarvsarbetet framöver i fråga om världsarvens användande, utvecklande och bidrag till
samhällsutvecklingen och Agenda 2030-målen.

1.4.2 Nätverk

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Världsarv i Sverige

Föreningen Världsarv i Sverige (ViS) samlar de flesta av världsarven inom Sveriges
territorium i ett nationellt nätverk. ViS bildades 2003 som en ideell förening och verkar för
att driva ett nätverk som stödjer förvaltningen av världsarven i Sverige. I rollen ingår att
samla världsarvens aktörer nationellt och vara en arena för erfarenhetsutbyten och
kompetensutveckling för världsarvens samordnare med flera. genom att bland annat
anordna konferenser och möten för världsarvens aktörer. Föreningen är också en viktig
dialogpart för nationella myndigheter.
Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket. År 2018 arrangerade Region Gotland i
samverkan med ViS, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands
Museum och Uppsala universitet Campus Gotland ett nationellt världsarvsmöte i Visby
med temat Världsarv – resurs och plattform för hållbar utveckling.
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Nordic World Heritage Association

Nätverket för världsarv i Norden är en ideell förening som arbetar för att stärka samarbetet
mellan de nordiska länderna och därigenom möjliggöra kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte avseende implementering av världsarvskonventionen utifrån
världsarvskonventionens fem strategiska mål (se avsnitt 1.7.1). Nätverket är en
paraplyorganisation för nationella världsarvsgrupperingar med medlemmar från Danmark
(Rigsfællesskabet), Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen Världsarv i Sverige är
medlem i det nordiska nätverket.

European Meeting of World Heritage Associations

År 2015 togs ett initiativ av Frankrikes nätverk för världsarv och Strasbourg stad i
samarbete med Unescos världsarvscenter till att bilda ett europeiskt nätverk för föreningar
och nätverk i Europa. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan länder om hur nätverken och
organisationerna arbetar och vilka förutsättningar de har. Representanter för föreningen
Världsarv i Sveriges deltar i de årliga mötena.

Organization of World Heritage Cities

Hansestaden Visby tillhör organisationen för världsarvsstäder (OWHC, Organization of
World Heritage Cities), ett nätverk bestående av cirka 250 världsarvsstäder som ger möjlighet
till exponering och samarbete med andra världsarvsstäder i olika frågor. Exempel på andra
världsarvsstäder är Bordeaux, Venedig, Bergen och Lübeck. OWHC samarbetar framför
allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare. Sekretariatet ligger i Quebec.
Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska världsarvsstäderna med ett
regionalt sekretariat i Regensburg för regionen nordvästra Europa och Nordamerika.
Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket och OWHC är också utpekad som ett
prioriterat nätverk i Region Gotlands internationella strategi.3
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Hansan

Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för
Hansedagen, där 75 - 120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.

3

Region Gotland (2017) Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
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1.5 Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar

Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan år 1995 har två handlingsplaner
fastställts (år 1993 och 2003). Den senaste arbetades fram i början av 2000-talet och
fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2003: Världsarvet Hansestaden Visby
inför 2000-talet: ett handlingsprogram med åtgärdsplan. Dokumentet har utgjort en viktig
utgångspunkt för den nya strategi och handlingsplanen.
Nya områden har tillkommit i världsarvsarbetet sedan 2003-års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Unesco efterfrågar att världsarven presenterar besöksstrategier och
genomtänkta planer för hållbar turism utifrån kulturarvsperspektiv. Ett annat område som
tillkommit är katastrofberedskap som idag utgör en viktig del av världsarvsarbetet
internationellt sett. Världsarven behöver skyddas från snabba händelseförlopp såsom
brand, översvämning och storm. Även hållbar användning och immateriella aspekter av
världsarvens bevarande har fått en alltmer betydelsefull plats i det internationella
världsarvsarbetet. För Visbys del är målet om en levande innerstad ännu mer aktuellt än
tidigare. Även energifrågor och klimatanpassning har fått en mer framträdande roll i arbetet
med världsarvskonventionen lokalt.
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Det finns en bra grund för ett sektorsövergripande världsarvsarbete men samtidigt flera
utmaningar för Hansestaden Visbys bevarande och utveckling. Den muromgärdade
innerstadens funktion som levande och mångfacetterad stadskärna med stadskultur är
sårbar. Offentliga funktioner har flyttats ut ur stadskärnan vilket förändrat innerstadens
karaktär. Privatisering, gentrifiering och ökad turism påverkar både funktionell mångfald
och den sociala balansen i staden. Den förväntade ökningen av fram för allt dagsbesökare
som kryssningskajen som färdigställdes 2018 innebär ställer ökade krav på ramar och
riktlinjer för hållbar turism. Ett annat område är tillgänglighet, inte minst med tanke på
Visbys kuperade stadsmiljö och bebyggelsens begränsade förutsättningar. Efter
ringmursraset 2012 finns en ny medvetenhet om risken för fler ras och vikten av insatser
för att minimera risken för olyckor. Det finns även andra risker som brand,
klimatförändringar, överexploatering och brister i kunskap om bevarande och vikten av att
använda traditionella hantverk och metoder. Både för lite och för mycket underhåll är
utmaningar som behöver mötas i framtiden, exempelvis att byggnader lämnas eftersatta i
vissa fall eller renoveras på olämpliga sätt som urholkar kulturhistoriska värden.
Inför arbetet med en ny strategi och handlingsplan har världsarvsvärdet förtydligats. En
obligatorisk retroaktiv världsarvsbeskrivning presenterades vid världsarvsforum i Visby den
1 oktober 2016 och antogs av Unescos världsarvskommitté i Kraków 2017. Det finns nu
en tydligare beskrivning av världsarvet och de värden som ska säkerställas (se kapitel 2).4
Att kunna förmedla kärnan i världsarvsvärdet på ett enkelt sätt är viktigt såväl inom
besöksnäringen som i stadsplaneringen.

UNESCO (2017) Retroactive Statement of Outstanding Universal Value, Extract of the Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 41st
session, Krakow, 2017.
4
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2 Tematiska mål
De tematiska målen bygger på den tidigare världsarvsstrategin för Hansestaden Visby och
fångar upp nya områden i linje med världsarvskonventionens utveckling och synen på
världsarv i tiden. Bland de områden som tillkommit sedan den föregående strategin för
världsarvet är hållbar turism och framtagandet av en besöksstrategi utifrån världsarvets
bevarande och hållbara användning. Hållbar användning av världsarvet har generellt blivit
mer framträdande i de operationella riktlinjerna för världsarvskonventionen. Vidare ställs
idag höga krav på krisberedskap, särskilt klimatanpassning då klimatförändringar bedöms
av Unesco som ett av de främsta hoten mot världsarvens bevarande. Idag ställs även höga
krav på brett deltagande och förankring av världsarvsfrågorna inom lokalsamhället.
Det här kapitlet innehåller tematiska mål samt en beskrivning av respektive målområde.
Åtgärderna som kopplas till målen presenteras i handlingsplanen (del II) som uppdateras
med jämna mellanrum.

2.1 Skydd, vård och förvaltning

Hansestaden Visby förvaltas av flera aktörer och skyddas genom olika lagstiftningar (se
bilaga 2). Detta avsnitt bygger på bilaga 2 om hur världsarvet skyddas och förvaltas med en
fördjupad bild av världsarvets attribut och beskrivning av målen för dessa.

Mål
Övergripande
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Genom tillämplig lagstiftning säkerställa ett långsiktigt bevarande och god
hushållning av Visbys kulturmiljö (mål 4.1.1).
Detaljplanen ska säkerställa ett långsiktigt bevarande av världsarvet (mål 4.1.2).
All förvaltning, vård och upprustning utgår från respekten för kulturmiljön och
världsarvsattributen, för såväl den enskilda fastigheten, det offentliga rummet och
stadsmiljön i sin helhet. Alla åtgärder, små som stora, anpassas efter kulturmiljöns
förutsättningar (mål 4.1.3).
Försiktighetsprincipen ska vara vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder
och ingreppens påverkan på världsarvet (mål 4.1.4).
Visby ska fortleva som en bebodd historisk stad där vardagslivet ska vara
utgångspunkt för utvecklingen av verksamheter och besöksnäring (mål 4.1.5).

Stadsmuren och vallgravarna



Stadsmuren och vallgravarna ska betraktas som en helhet. Både vallgravarnas
funktion som medeltida försvarsverk och planteringsgillets parkanläggning ska
beaktas (mål 4.1.6).
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Ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas och fastställas. Genom en
avsiktsförklaring säkerställs ett långsiktigt statligt ansvarstagande (mål 4.1.7).

Ruinerna




Ruinerna ska kunna upplevas, tillgängliggöras och användas som ruiner (mål 4.1.8).
Ruinerna ska bevaras i egenskap av ruiner för kommande generationer (mål 4.1.9).

Stadslandskapet med dess årsringar




Alla tidsskikt i stadsmiljö och i byggnader ska respekteras (mål 4.1.10).
Visby ska bibehålla sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den
historiska staden (mål 4.1.11).

God byggnadsvård





Arbeten ska utföras med högsta kvalitet och känsla för stadens kulturhistoriska
värde, med respekt för originalet och genom användning av traditionella metoder
och material (mål 4.1.12).
Byggherrar, fastighetsägare och hantverkare ska ha tillgång till rådgivning och guidas
rätt i byggprocessen genom samverkan och kunskapsuppbyggnad (mål 4.1.13).

Tydliggörande av världsarvets gränser
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En buffertzon fastställs för världsarvet i enlighet med världsarsarvskonventionens
operationella riktlinjer (mål 4.1.14).
Inkludera Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen som delar av världsarvet (mål
4.1.15).

2.1.1 Stadsmuren och vallgravarna

Stadsmuren

För att kunna uppleva stadsmuren - eller ”ringmuren”- skall denna inte byggas för så att
partier synliga i stads- och gatubilden försvinner. Även på tomtmark som allmänheten inte
har tillträde till gäller restriktivitet för ny- och tillbyggnader som skymmer ringmuren.
Nybyggnad och tillbyggnad som sticker upp över murkrönet skall göras med respekt och
hänsyn tagen till upplevelsen av muren.
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Sjömuren är den del av den mot sjön vettande stadsmuren som redan från början var lägre
än landmuren. Utfyllnader har ytterligare minskat höjden. Murens övre delar saknas delvis.
På grund av detta krävs särskild omtanke vid byggande i sjömurens omedelbara närhet så
att muren även i fortsättningen ska kunna framstå som överordnad omgivningen. Samma
särskilda hänsyn gäller även vid andra murpartier som är låga på grund av tidigare murras.
Frågan om vem som ska äga och förvalta ringmuren har diskuterats under en längre tid.
Riksantikvarieämbetet förespråkar ett fortsatt långsiktigt ansvarstagande från statens sida
gällande förvaltningen av ringmuren och att detta bäst skulle omhändertagas inom ramen
för Statens fastighetsverks uppdrag. Förutsättningen för detta är ett statligt ägande av
ringmuren och innebär att en överenskommelse med Region Gotland och inblandade
statliga parter angående en förändring av ägandet behöver tas fram.
Förvaltnings- och ägandefrågan är viktig för att säkerställa ringmuren bevarande.
Förvaltningen bör fortsatt genomföra årlig översyn och planering av åtgärder, kontroller av
ringmuren, dokumentation av observationer och planering av åtgärder. Det behöver
tillsättas löpande tillsyn och vård av ringmuren. Det huvudsakliga syftet med vården är att
bromsa nedbrytningen.

Vallgravarna

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland ansvarar för skötseln och förvaltningen av vallgravarna, efter en befintlig
skötselplan vilken bygger på ett historiskt underlag som tagits fram av Gotlands museum.
Enligt många anses dock de historiska aspekterna av gravarna som ett försvarssystem vara
underordnade ”biologiska” aspekter. Inte heller skötseln har haft fokus på öppenheten in
mot muren utan gjorts lite på måfå. Igenväxning har därför skett i en utsträckning som
gjort att de yttre murverken i gravarna delvis skadats. Gotlands museum gjorde på uppdrag
av RAÄ en översyn (2017) av anläggningar i gravarna som ska övervakas och skötas av
RAÄ. Detta ledde till en dialog mellan RAÄ och Region Gotland där en uppröjning av
buskar (vinter 2019) kring gravarnas murverk påbörjats för att underlätta eventuella
restaureringsinsatser.
I vallgravarna finns även träd och växter som kan ha värde som biologiskt kulturarv.
Hanteringen av kulturhistoriska, biologiska och rekreativa värden bör ses över för att hitta
en balans mellan den visuella upplevelsen av ringmuren, förståelsen för ringmuren som
försvarsanläggning samt bevarandet av planteringsgillets parkanläggning från sent 1800-tal.
I dagsläget utgör gravarna varken en öppen yta som accentuerar ringmuren eller en anlagd
park.

2.1.2 Ruinerna

Gotlands museum har ett nyttjanderättsavtal med Statens fastighetsverk (SFV) fram till
2032 som innebär att det är museet som hyr ut ruinerna i Visby innerstad. SFV och
Gotlands museum samråder för att säkerställa kvalitén och lämpligheten på vad som
arrangeras i ruinerna.
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Stadens kyrkoruiner används idag i varierad utsträckning. Här finns potential för ett utökat
nyttjande och en bättre tillgång till världsarvet för allmänheten. Nyttjande av ruinerna kan
ses som en del i att tillgängliggöra världsarvet för en bred allmänhet. Här bör det dock
finnas en balans mellan bevarande, nyttjande och tillgänglighet och där verksamheter och
användning anpassas efter ruinernas förutsättningar.
För de ruiner som används återkommande för olika evenemang, exempelvis Sankta Karin
och Sankt Hans/Sankt Per, Sankt Nicolai, bör en modell tas fram för årlig, systematisk
genomgång och redovisning av eventuellt slitage. Parallellt bör det ses över hur de andra
ruinerna i en större grad skulle kunna användas.
Eftersom att kulturmiljölagen inte reglerar hur ruinerna ska/kan användas. Finns det ett
behov av att se över användandet av ruinerna i syfte att innehåll och verksamheter ska vara
lämpade för respektive ruin/fastighet så att deras värden ej tar skada. I detta arbete är det
viktigt att hållbar användning av ruinerna lyfts fram. En översyn görs bland annat i
anslutning till framtagandet av vårdprogram för ruinerna.
För samtliga ruiner är det viktigt att det finns kunskapsunderlag i form av vårdprogram.
SFV arbetar långsiktigt med att samtliga ruiner ska ha ett vårdprogram. I vårdprogrammen
redovisas kulturhistoriskt värde och lämplig nivå på vården vilket är en förutsättning för att
rätt vård och underhållsarbete ska kunna genomföras. Utifrån detta kan SFV sätta
prioriteringsnivåer för underhåll som underlag inför den årliga anslagsfördelningen. SFV
behöver också få en bättre uppfattning om rasriskerna i de olika ruinerna för att kunna
bedöma hur mycket ruinerna tål och hur de kan användas. Dagens begränsade
anslagsnivåer medför att arbetet med att ta fram vårdprogram och utföra önskat underhåll
inte kan genomföras i önskad takt.

2.1.3 Stadslandskapet med dess årsringar
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Människor har bebott den plats som idag kallas Visby innerstad sedan urminnes tider. Varje
tidsperiod har lämnat sina spår. Dessa årsringar kan avläsas i bebyggelsen sedan
vikingatiden och medeltiden och ger en tydlig bild av hur staden vuxit fram under 900 år. I
Visby syns inga tydliga cirkelformade ”ringar” i innerstadens framväxt. Bebyggelsen har
tillkommit likt en mosaik som kompletterats efterhand. I byggnadsordningen presenteras
fem huvudsakliga byggnadsepoker, var och en med sin egen karaktär och med värden att ta
hänsyn till (se nedan). Innerstadsinventeringen som genomfördes 1996-97 ligger till grund
för uppgifter om byggnadsår och så vidare.
Befintliga byggnader intill eller sammanbyggda med ringmuren eller ruinerna är uppförda
för så länge sedan att de har en hävdvunnen plats i stadsbilden. Den bevarade äldre
bebyggelsen i direkt anslutning till ringmuren och ruinerna kan sägas vara en del av det
historiska bebyggelsemönstret och ett karaktärsdrag för världsarvet.
Med anledning av att ett långt större antal fastigheter ingår i detaljplanelagt område är det
av största vikt att detaljplanen uppfyller de bevarandeintentionerna som finns.
Bedömningen är att världsarvets värden kan skyddas via planläggning. För att säkerställa
skyddet av världsarvet krävs dock att detaljplanen är tydligare och mer detaljerad, där en
hög ambitionsnivå av att bevara kulturvärdena är styrande för möjliga utvecklings- och
exploateringsmöjligheter. Detaljplanen ska vara så pass detaljerad att oåterkalleliga ingrepp
inte går att genomföra utan tillstånd.
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Texten nedan är ett utdrag från byggnadsordningen som beskriver karaktärsdragen för
Visby innerstad.

Medeltidsstaden (1100-1500)

Det tog inte många år för vikingarnas hamn att byta skepnad till den medeltida hansestaden
Visby. Staden blev ett multinationellt och kulturellt handelscentrum. 17 kyrkor och kloster
byggdes i och nära staden. Ringmuren uppfördes i olika etapper under 1200-talet, som en
barriär mellan stad och land. Handeln var säsongsbunden till sommarhalvåret. Mest tätt
bebyggt var området nordost om Strandgatan. Uppskattningsvis bodde 8 000 människor
innanför stadsmuren vid 1300-talets början.

Residensstaden 1500–1720

Efter medeltidens glansdagar följer århundraden av ekonomisk tillbakagång. Bränder och lübeckarnas
militära attack 1525 gör att staden når sitt mest nedgångna tillstånd. Invånarantalet är periodvis färre än
1 000 personer. Få nya hus byggs under denna tid. Visborgs slott sprängs när danskarna lämnar ön
1679. Ett residens byggs vid Strandgatan för den svenske landshövdingen.

Trästaden 1720–1830

Under 1700-talets inledning fördubblades antalet bostäder i Visby. Klintarna bebyggs med
nästan uteslutande små hus av trä i bulhuskonstruktion. År 1785 har Visby fler än 5 000
invånare och är med detta Sveriges i storlek femte stad. Handel, sjöfart och industri
utvecklas. En artilleribataljon med 400 anställda placerades i Visby.
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Borgarstaden 1830–1920

Vid sekelskiftet 1900 har Visby 8 375 invånare och är Sveriges i storlek 27:e stad.
Ringmuren är inte längre gränsen mellan stad och land. Visby blir en modern stad med
växande ansvar för administration, bank- och skolväsende, sjukvård och infrastruktur.
Industrin blomstrar och kommunikationerna förbättras. Stora torget bildar centrum för
handeln. Klinten blir de fattigas bostadsområde. Den spirande turismen förändrar synen på
ringmur och ruinerna.

Den moderna staden 1920–2010

Staden anpassades efter den ökande bilismen och trafikreglering blev nödvändig. Bristen på
parkeringsplatser gjorde att varuhuset Tempo flyttade till Öster. Rivningen av kvarteret
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Östertull skapade debatt år 1972. Villkor i statliga stödåtgärder bidrog till hårdhänta
renoveringar. Kommunsammanslagningen 1971 ökade behovet av kontorsplatser i
innerstaden. Sedan 1970-talet har innerstadens befolkning ökat till knappt 3 000 invånare.

2.1.5 God byggnadsvård

En förutsättning för bevarande är att vår tids insatser för stadsmiljön måste harmonisera
och vara likvärdiga med den kvalité och ambition som präglat framväxten av staden.
Hänsyn till de kulturhistoriska värdena, de traditionella metoderna och materialen är
förutsättningar för att lyckas och för att inte riskera att omistliga värden går förlorade.
Under strategins framtagande har diskussioner förts kring möjligheten att införa ett
säkerställande/kontroll/certifiering av utförare och hantverkare. Det efterfrågas av såväl
hantverkare specialiserade inom byggnadsvård som hos fastighetsägare. Frågan behöver
fortsätta diskuteras om det är möjligt eller om det på något annat sätt går att säkra att
hantverkare som utför arbeten i innerstaden har rätt kompetens.
Kunskapen om de traditionella materialen och metoderna finns men behöver bli mer
allmänt vedertagna. Med hjälp av den kunskap som finns inom nätverken som arbetar med
byggnadsvård finns möjligheter att sprida kunskapen.
Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla och kräver en
stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och hantverksmetoder innebär
att man utgår från de material och metoder som användes då byggnaden uppfördes. De är
välbeprövade och skadar inte byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor,
kalkbruk, kalkfärg, rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll, men det kan göras
med enkla åtgärder. Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det
underliggande. Kalkputs ska bättras med kalkputs och linoljefärg med linoljefärg. Att
upprätthålla kunskapen om äldre hantverk är avgörande för möjligheten att bevara.
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Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse med många
moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning. Renovering av byggnadsdelar
är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Det finns en stor tillgång och kunskapsunderlag så som innerstadsinventeringen och
byggnadsordningen för att lyckas med bevarandet av staden. Det behövs dock
förutsättningar för kontinuerlig uppföljning/aktualisering av uppgifter i
bebyggelseinventeringen.

2.1.5 Tydliggörande av världsarvets gränser

Frågan om att inkludera de 92 medeltida landsortskyrkorna var föremål för en utredning
som utfördes av länsstyrelsen och är en fråga som återkommer. Det finns i dagsläget ingen
intention att arbeta fram ett förslag för en världsarvsnominering av de medeltida kyrkorna.
Däremot kan kopplingen mellan landsortskyrkorna och Visby stad kan med fördel belysas i
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insatser kring kunskapsuppbyggnad. Kyrkorna är samtida med Visbys framväxt under
medeltiden och bidrar med en större förståelse för världsarvet Hansestaden Visby.

Inkludera Solberga kloster och St Görans ruin

Sankt Görans ruin, Solberga kloster och galgen på Galgbacken har en tydlig koppling till
världsarvet men ingår idag inte inom världsarvets gränser. Att inkludera dessa handlar dels
om att reda ut hur dessa funktioner bidrar sig till världsarvsvärdet samt att utvärdera vad
det skulle innebära resursmässigt med skyddskrav och så vidare.

Buffertzon

En buffertzon är ett instrument som syftar till att ge världsarvet ett extra skydd och vid nya
världsarvsnomineringar kräver Unesco att en sådan identifieras. Det är viktigt att fastställa
en buffertzon för Hansestaden Visby då exploateringen utanför muren sätter press på
närområdet. En buffertzon kan definieras genom att med riksintresset som lagstiftat skydd
peka ut och säkra vissa öppna ytor och siktlinjer in mot ringmuren samt säkra en
begränsning av höjder och volymer för att inte förminska ringmurens monumentalitet och
den historiska stadssiluetten.
Viktiga principer i framtagandet av en buffertzon är att slå vakt om riksintresset,
stadssilhuetten, vyer och siktlinjer (inifrån och utifrån världsarvet) och i relation till platser
som bidrar till världsarvsvärdet (Galgen, Solberga, Sankt Göran). Infartsvägarna bör
accentueras och få en mer stadsmässig utformning som knyter ihop innerstan med
ytterstaden.
En kulturkonsekvensbedömning (HIA, heritage impact assessement) bör fungera som
beslutsunderlag vid större etableringar (storlek, höjd belägenhet och omfattning) inom
framtida föreslaget område. En HIA ska tas fram av en oberoende konsult med
dokumenterad erfarenhet av verktyget och bedömningar gentemot världsarv.
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Koppling till andra styrdokument



Detaljplan för Visby innerstad med tillhörande byggnadsordning.
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2.2 Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål
Offentliga rum, trafik och mobilitet






Välkomnande platser och stråk för alla (mål 4.2.1).
Ett världsarv och en stadskärna som är en förebild utifrån mobilitet, tillgänglighet
och transporter (mål 4.2.2).
Minska biltrafik och begränsa tyngre fordonstrafik inom världsarvet (mål 4.2.3).
Ta fram råd och riktlinjer med begräsningar för tunga fordon, markvibratorer m.m.
som påverkar bebyggelsen och kan orsaka sättningsskador och sprickor i fasaderna
(mål 4.2.4).

Planering och stadsutveckling





Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet (HUL) ska användas
inom samhällsplaneringen (mål 4.2.5)
Visuella samband i staden ska stärkas genom landskapsmetoder med identifiering
och skydd av vyer och siktlinjer (mål 4.2.6).
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i den
historiska stadens värden (mål 4.2.7).

Hållbar användning
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En levande stadskärna för boende, verksamma och besökare (mål 4.2.8).
Fastigheter och byggnader i stadskärnan har både privat och offentligt ägandeskap
(mål 4.2.9).
En mångfunktionell stad med en balans mellan olika funktioner som exempelvis
arbete, bostadsändamål och service (mål 4.2.10).
Gynna social mångfald i Visby innerstad (mål 4.2.11).

UN-Habitats fem principer för hållbar stadsutveckling bygger på: 1) att det finns tillräckligt
utrymme för gator och ett effektivt gatunät; 2) hög täthet; 3) funktionsblandning; 4) social
blandning; och 5) begränsad markanvändningsspecialisering.
Världsarvet Hansestaden Visby utgör den största delen av Visbys stadskärna. En hållbar
stadskärna är en mångfunktionell, levande och tillgänglig stadskärna för alla medborgare.
Den hållbara stadskärnan behöver också värnas för att hindra renodling av stadskärnans
funktioner.
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Samtida bebyggelseutveckling inom och i anslutning till världsarvet behöver ske i samklang
med världsarvet och kulturkonsekvensbeskrivningar ska användas för att bedöma påverkan
av samhällsplanering och byggande på världsarvets värden.
Genom att tillämpa ett historiskt urbant landskapsperspektiv (HUL) i planering kan de
samlade värdena tas till vara i stadsutvecklingen. För en hållbar stadsutveckling behöver
kunskap om hållbar användning, ägandestrukturer och världsarvets socio-ekonomiska
faktorer fördjupas. Även frågor kring mobilitet, trafik och transporter, offentliga rum, gator
och parker och livsmiljön behandlas i detta avsnitt.

2.2.1 Offentliga rum, trafik och mobilitet

Stadens offentliga rum utgör en arena för möten mellan människor för utbyte av idéer,
kultur, varor och tjänster. Värnandet av stadskärnans offentliga rum är en viktig del av
utgångspunkten att världsarvet ska vara tillgängligt för alla.

Offentliga rum

Vid utveckling av platser och stråk i Visby innerstad ska stor respekt visas för de höga
värden som finns här. Utveckling och drift i området ska ske utan att skada dessa värden
samt med målet att bevara och förstärka stadsmiljöns karaktär och identitet.
Genom att arbeta för att skapa ett mer sammanhållet uttryck i stadsmiljön kan innerstadens
utbredning och speciella karaktär ytterligare förtydligas. Förändringar i platsers utformning
ska alltid utgå ifrån platsens historia och anpassas så mycket som möjligt efter dagens
behov, utan att karaktär och identitet påverkas negativt. Tillägg och utveckling av offentliga
miljöer i innerstaden ska göras med höga krav på gestaltning, estetik och materialens
kvalitet. Genom medveten utformning och möblering kan stadsmiljöns karaktär framhävas
samtidigt som den blir tydligare, tryggare och mer trivsam för de som vistas där. De
offentliga miljöerna och stråken ska upplevas trygga under alla årstider och under hela
dygnet.
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Utveckling av offentliga platser och stråk bör ske inkluderande och i dialogform med
medborgare, intressenter och aktörer. Platser ska utvecklas så att de kan användas av alla
och så att de inte blir exkluderande, varken ur användnings- eller tillgänglighetsperspektiv.
Vid planering, utformning och anläggning av grönska ska hänsyn tas till platsens karaktär
och världsarvets kulturvärden. Grönområden, parker, stadsträd och annan planterad
växtlighet ska vårdas och förnyas för att uppnå en långsiktigt hållbar och kvalitetsgivande
stadsgrönska. Uppväxta stadsträd ska ersättas om dessa behöver tas ned.
Arbetet med framtagande av stads- och utemiljöprogram för möblering och gestaltning av
offentlig mark inom världsarvet bör prioriteras. Uteserveringar och förutsättningar för
markupplåtelse ska följa de riktlinjer som Region Gotland tog fram i dialog med
näringsidkare under 2017. Framtagandet kan tjäna som modell inför framtagande av andra
liknande riktlinjer som rör offentlig mark och markupplåtelse.

21 (95)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Offentlig konst

I Visby innerstad finns 14 utomhuskonstverk som ingår i Region Gotlands konstsamling.
Gotlands Museum har uppdraget att vårda, hantera och tillgängliggöra konsten genom en
50% tjänst, intendent för offentlig konst.
Konsten i Visby innerstad är en del av vårt gemensamma kulturarv och relaterar till specifik
plats, miljö och historia. Den finns i våra gemensamma rum, på allmänna platser, gator och
torg och ägs av regionens invånare. Genom sin mångfald berättar och belyser konstverken
både vår nutid och dåtid. Konsten gränsar till områden som religion, biologi, politik och
historia och är en del av samhällsprocessen. Konsten speglar 1900-talets utveckling och syn
på den offentliga konstens roll i samhället och är även identitetsskapande, som bland annat
Solfågel av Tyra Lundgren i Almedalen. Konsten i världsarvsstaden kan användas som en
kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.
Konstverken i innerstaden är från 1899-2013 och då förvaltning är återkommande och
resurskrävande behövs en långsiktig vård och underhållsplan som i sin tur kräver fakta om
de tekniska förutsättningarna. 2017 gjordes kvalificerade förundersökningar med
åtgärdsförslag av konservatorer som underlag för framtida arbete med konservering och
andra åtgärder som vid till exempel skadegörelse.
Konsten ska vara välvårdad och tillgänglig för alla. Det konstnärliga perspektivet ska
integreras i arbetet med utvecklingen av världsarvstaden och kulturmiljöperspektivet ska bli
tydligare i konsten.

Skyltar och belysning

År 2008 togs ett särskilt skyltprogram fram för världsarvet som har integrerats med stadsoch utemiljöprogram för Gotland och som innehåller en särskild del för Visby innerstad.

Världsarvsskyltar – ansvar och drift

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom världsarvet finns olika typer av skyltar som berättar om Hansestaden Visby och de
huvudsakliga attributen och dessa har olika förvaltare.
Region Gotland ansvarar för de världsarvsskyltar som finns placerade vid innerstadens
entréer men även vid platser som Stora Torget. Ett särskilt skyltprogram togs fram som är
en del av utemöbleringsprogrammet.
De skyltar som finns placerade längs ringmuren togs fram av Riksantikvarieämbetet på
1990-talet i samband med Rädda Ringmurskampanjen. Länsstyreelen har orginal för
skyltarna som förvaltas av RAÄ som även ansvarar för skylten vid ringmursraset.
Statens fastighetsverk ansvarar för skyltar vid ruinerna och övriga fastigheter som SFV
förvaltar.
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Trafik och parkering

Trafikmiljön i Hansestaden Visby bör kontinuerligt förbättras utifrån de oskyddade
trafikanternas villkor, det vill säga de som går, cyklar eller åker moped, och med hänsyn till
kulturmiljön. Idag görs inte längre några regelbundna trafikmätningar, vilket gör det svårt
att utvärdera de senaste årens bilförbud under sommarsäsongen. Parkeringsmöjligheterna i
innerstaden och dess närhet tenderar dock att minska, bland annat till följd av att tidigare
parkeringsytor tas i anspråk för exploateringar. Samtidigt har antalet nyexploateringar i
Visby innerstad ökat, vilket gör att grönytor och trädgårdar på privata fastigheter i allt
högre grad tas i anspråk för boendeparkering. Region Gotland har tagit fram en
parkeringsstrategi som kommer att implementeras på hela Gotland. Denna anger att nya
parkeringsplatser primärt ska förläggas till kvartersmark, och att parkeringsplaneringen ska
ske på sådant sätt att hållbara transportsätt uppmuntras.
Mindre transportfordon, exempelvis sopbilar, används i dag till viss del i Visby innerstad,
dock orsakar fortfarande de tyngre transporterna skador på bebyggelsen. Tidigare
begränsning av leveranstransportstider har inte visat sig fungera.
Kollektivtrafik genom innerstaden är idag inte aktuellt. Däremot har betydelsen av
busstationen vid Kung Magnus väg ökat efter ombyggnad 2015 och det finns idag
exempelvis bussförbindelse mellan hamnterminalen och busstationen.

Framkomlighet och tillgänglighet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visby är en medeltida stad där den fysiska tillgängligheten i vissa fall är begränsad.
Höjdskillnaderna i innerstaden begränsar tillgängligheten för rullstolsburna och personer
med nedsatt rörelseförmåga. Vissa förbättringar i framkomligheten på allmän mark går
trots allt att göra genom slätare gångstråk och utjämning av nivåskillnader där det är
möjligt. I byggnader aktualiseras tillgänglighetsfrågorna vid större ändringar i samband med
bygganmälan. I vissa fall krävs hiss. Målkonflikten mellan varsamhetskraven och krav på
fysisk tillgänglig får lösas med förnuft och kompromisser. Lösningar måste anpassas till
stadsrummet samt till byggnadernas kulturvärde och karaktär. Ofta kan förbättringar göras
både funktionella och estetiskt tilltalande (enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas enligt planoch bygglagen, 17 kap. 21§). Lagen ställer krav på ökad tillgänglighet dels i publika lokaler
och dels på allmänna platser.
Förbättringskraven gäller både rörelse- och orienteringshinder. Exempel på enkla hinder i
publika lokaler kan vara att markera första och sista trappsteget i ett trapplopp, montera
rätt utformade ledstänger eller sänka för högt placerade ringklockor. En annan åtgärd kan
vara att byta ut handtag och vred, som är svåra att manövrera, till mer greppvänliga
handtag. Där det finns en besökstoalett kan ett enkelt avhjälpt hinder vara att installera
stödhandtag till toaletten. Höga trösklar kan i vissa fall fasas av och nivåskillnader utjämnas
med hjälp av en ramp. Ramper kan dock ha en negativ inverkan på gatubilden och
gatumark kan inte arrenderas ut för att kunna uppföra ramper.
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2.2.2 Planering och stadsutveckling

Bevarandeledd utveckling

Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas. Ofta används i den allmänna diskussionen begreppen
bevara och utveckla som motpoler, men det finns inte en sådan inneboende motsättning i
begreppen. Ett världsarv ska utvecklas utifrån de värden som ska bevaras enligt
världsarvskonventionen. Unescos riktlinjer för världsarvsstäder lyfter fram vikten av att
hantera förändringar utifrån en bred värdegrund. I en världsarvsutnämning finns ett löfte
om att bevara värdena för all framtid, samtidigt som bevarandet behöver ske i takt med en
föränderlig utveckling och med att nya behov och förhållningssätt uppstår.

Stadsplanering

Tillämpning av ett historiskt urbant landskapsperspektiv (HUL) innebär att Hansestaden
Visby som historisk stadskärna behöver förstås som en del av ett större stadssammanhang.
HUL beskriver betydelsen av att planera i samklang med helheten och utifrån samspelet
mellan olika komponenter med koppling till stadens historiska framväxt; som geologi,
infrastruktur och grönstruktur. Förutsättningarna på en enskild plats eller del av staden ska
ses i sitt större historiska sammanhang och i det långa tidsperspektivet.
Hansestaden Visby utgör den största delen av Visbys stadskärna som också innefattar
närliggande utvecklingsområden som hamnen, området kring Söderport och Östercentrum.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I den fördjupade översiktsplanen för Visby anges att ”Visbys stadskärna ska utvecklas
socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och
livskraftig stadskärna för Visbyområdet.”5 I planering i och utveckling av stadskärnan
behöver kopplingen mellan stadskärnans delar stärkas. Planeringen ska ge förutsättningar
för en livskraftig stadskärneutveckling för boende, näring och besökare i samklang med
världsarvets värden.
Detaljplanen för Visby innerstad reglerar hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
under plan- och bygglagen. Som hänsynsbestämmelse i detaljplanen är angivet att åtgärder
som skadar kulturvärden inte får genomföras. Till planen hör en byggnadsordning som ger
råd och riktlinjer för vilka värden som ska skyddas. Detaljplanen antogs av Gotlands
kommun 2010 (se bilaga 3). En kommande översyn av detaljplanen bör utvärdera hur väl
detaljplanens bestämmelser, byggnadsordning och tillämpning av dessa svarat mot planens
syfte.

5

Gotlands kommun, 2010, Fördjupad översiktsplan Hela Visby.
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2.2.3 Hållbar användning

Världsarvskonventionens riktlinjer betonar vikten av hållbar användning av världsarven,
såväl ekologiskt som kulturellt och på ett sätt som bidrar till livskvalitet och välmående hos
lokalsamhällets invånare.6 För Hansestaden Visby handlar det främst om att slå vakt om en
balans mellan användning av staden som plats för besökare och som livsmiljö för boende
och verksamma i världsarvet.

Den mångfunktionella stadskärnan

Visby har en av Skandinaviens mest attraktiva stadskärnor. Attraktiviteten ligger inte enbart
i den vackra historiska miljön, utan att denna miljö också är en levande och dynamisk
stadskärna där en mängd funktioner fungerar sida vid sida. Visbys historiska urbana
karaktär, präglad av en mångfald av funktioner, aktiviteter och ägandeformer,
samhällsintresse och långsiktig planering bidrar till den konkurrenskraft som behövs för
Gotland och regional utveckling.
Region Gotland äger och förvaltar ett antal byggnader och kulturfastigheter i Visby
innerstad. Dessa fastigheter utgör tillsammans med fastigheter i statlig ägo det offentliga
fastighetsbeståndet i stadskärnan. De publika byggnaderna och de offentliga
verksamheterna, liksom arbetsplatserna, utgör viktiga funktioner i stadskärnan. Om dessa
funktioner försvinner eller omvandlas minskar också förutsättningarna för en diversifierad
och levande stadskärna. Arbetsplatser flyttar ut, skolor och verksamheter försvinner efter
hand. När funktioner försvinner ur stadskärnan minskar också möjligheterna för handeln
att på sikt överleva i stadens centrum. Handeln kommer då att söka nya lägen mer perifert.
Städers, och därmed regioners, attraktionskraft bygger till stor del på hur stadskärnan
fungerar och utvecklas. Att aktivt använda ett offentligt fastighetsbestånd för att säkerställa
en önskvärd utveckling i stadskärnan är en möjlighet, men också en stor utmaning, där de
ekonomiska och sociala effekterna kanske kan utvärderas först på lång sikt.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturen – en viktig del av staden

Världsarvet/innerstaden innehåller en mängd kulturella platser och företeelser som ger
staden liv och påvisar kreativitet och kulturell medvetenhet. Här finns exempelvis tre
internationella konstnärsresidens:


6

Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and Translators)
tillkom 1993 som en gemensam mötes- och arbetsplats för författare och
översättare från Östersjöregionen. Centret står sedan 1996 under Unescos beskydd
och bedriver en residensverksamheten som kontakter och nätverk över
landsgränserna och bidrar till att stärka yttrandefriheten och sprida kunskap och

UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, paragraph 119.
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bygga broar mellan olika språk och kulturer. Centret tar årligen emot ca 200
författare, poeter, skribenter och översättare från ett 30-tal länder.


Visby internationella tonsättarcentrum (Visby International Centre for Composers) tar
emot tonsättare inom flera musikgenrer och generar cirka tusen gästnätter genom
att årligen ta emot runt 70 tonsättare från ett tjugotal länder. Centret erbjuder
repetitions- och inspelningsmöjligheter och samarbetar brett med övriga gotländska
musikorganisationer.



Baltic Art Centre (BAC) är ett internationellt center för samtidskonst som bedriver
konstnärligt kvalitativ verksamhet genom projekt, utställningar och interaktiva
medier med särskilt fokus på Östersjöområdet.

Gotlands Kulturrum är en ekonomisk förening som bildades i samband med att
Kulturskolan flyttade ut ur sina tidigare lokaler i innerstaden (kvarter Ankaret). Här skall ett
centrum för kulturella och kreativa näringar etableras under 2020 och säkrandet av denna
byggnad för kulturella ändamål istället för en försäljning på en privat marknad är ett bra
exempel på hur det offentliga ägandet spelar roll för staden som en levande organism året
om.
Två av öns tre stora regionala kulturinstitutioner har sitt säte och hela eller stora delar av
sin verksamhet förlagd till staden innanför murarna. Det är Länsteatern som med 15 000
årliga besök varje höst, vinter och vår erbjuder teaterupplevelser för såväl barn som vuxna
och Gotlands museum (inklusive Gotlands konstmuseum) som med sina 165 000 besökare
är ett av landets mest uppskattade och välbesökta länsmuseer. Öns tredje stora
kulturinstitutioner Gotlandsmusiken har inte sitt säte i innerstaden, men erbjuder ett stort
antal konserter, både i det stora formatet på öns största scen på konferensanläggningen
Wisby Strand och i det mindre formaten på mindre scener över hela ön.
Innerstaden har ett mycket rikt utbud av kulturella aktiviteter även av andra slag i form av
musikspelningar på mindre scener och på krogar, körkonserter, kyrkokonserten i den
mäktiga Domkyrkan, poesi- och litteraturprogram på bl.a. Almedalsbiblioteket,
konstutställningar, filmvisningar på såväl kommersiella biografer som på Folkets bio och
allehanda program i studentkåren Rindis regi.
Förutom den konstnärliga upplevelsen erbjuder dessa tillställningar goda möjligheter till
social interaktion och har en mycket stor betydelse för boende och gästande besökare.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Social hållbarhet

Det finns starka tendenser i Visby liksom i flera andra städer att gentrifieringsprocesser, det
vill säga den sociala och ekonomiska statushöjning som sker i attraktiva välbevarade
kulturhistoriska miljöer där fastighetspriser höjs bortom räckhåll för den lokala
befolkningen eller dem som tidigare bebott ett område, påverkar stadskärnor negativt.
Venedig är ett exempel på en världsarvsstad som ofta beskrivs som ett ohållbart exempel.
Där har en vacker miljö och ökad turism lett till att staden förlorat sin relevans för
majoriteten av den lokala befolkningen och därmed sin karaktär som en levande stadsmiljö.
I takt med att servicefunktioner, skolor och industri flyttat ut ur staden till förmån för
besökare har den lokala befolkningen marginaliserats från stadskärnan. Detta i sin tur
påverkar besöksnäringen negativt då besökare vill uppleva en autentisk levnadsmiljö. Visby
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är starkt präglad av en säsongskaraktär vilket gör staden som levande organism ännu mer
känslig när servicefunktioner förloras till förmån för hotell och fritidsboende.

Balans mellan privat och det allmänna

Olika ägande ger olika förutsättningar för bevarande och användning av kulturmiljöer. En
blandning av ägandeformer är önskvärd för att säkra mångfald av funktioner och sociala
aspekter, samt att slå vakt om världsarv och stadskärna som gemensam plats. I
världsarvsstaden Regensburg, exempelvis, skapades ett världsarvscentrum för boende och
besökare i en offentligt ägd historisk byggnad. I Suomenlinna (Sveaborg), ett världsarv i
Helsingfors, har offentligt ägande bidragit till en socialt och generationsmässigt blandad
boendemiljö samtidigt som man tar emot 700 000 besökare om året.
Genom fortsatt ägande av fastigheter i världsarvet kan Region Gotland och andra
offentliga aktörer stimulera en positiv hållbar utveckling i Visby innerstad samt skapa
motståndskraft mot gentrifiering och renodling av användning av innerstaden. Andra
världsarvsstäder och historiska stadskärnor brottas med liknande problem, och där finns en
stor möjlighet för Visby att bli ett vägledande exempel. För en hållbar utveckling behövs en
balans mellan målen: besöka och mötas, bo och leva samt att skapa grogrund för
näringslivsetableringar. Denna balans kräver medveten styrning.
Det är därför nödvändigt att utvärdera strategiskt viktiga fastigheter i offentlig ägo inom
världsarvet, samt genomföra konsekvensanalyser om dessa övervägs att privatiseras. Vilka
fastigheter kan tänkas tillföra större kulturella, sociala och ekonomiska mervärden genom
att de behålls och utvecklas i offentlig ägo och förvaltning? Hur påverkas världsarvet som
mångfunktionell stadskärna vid långtgående privatisering av det offentligt ägda
fastighetsbeståndet? En balans i ägostrukturen i stadskärnan ger bättre förutsättningar att
på sikt behålla den attraktionskraft som en levande stadskärna utgör.

Koppling till andra styrdokument



Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]







Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antogs av
kommunfullmäktige 14 december 2009)
Detaljplan för Visby innerstad med tillhörande Byggnadsordning
Parkeringsstrategi Gotland
Stads- och utemiljöprogram för Gotland
Region Gotland kulturplan 2017-2020 (2021-2024 under utarbetande)
Region Gotland Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö (2016-0301)
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2.3 Hållbar turism
Mål
Besökare och värdskap



Åstadkomma en god praxis för att bevara världsarvets kvaliteter och autenticitet
utifrån ett ökat antal besökare (mål 4.3.1).

Kapaciteter och rörelsemönster




Uppnå en balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö genom
utredning av kapaciteter och förutsättningar för hållbar turism (mål 4.3.2).
Skapa optimala rörelsemönster genom integrerad flödesplanering som tar hänsyn till
världsarvets olika förutsättningar (mål 4.3.3).

De boende och den lokala ekonomin



Skapa en modell för att gynna den lokala ekonomin och för att generera en
ekonomisk återbäring kopplat till bevarandet av världsarvet och dess monument (mål
4.3.4).

Klimatledarskap inom besöksnäringen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Att verka för hållbar turism som bidrar till ett framåtskridande klimatledarskap för
världsarvet och Gotland (mål 4.3.5).

Skyddet av världsarvet och utvecklingen av Visby och Gotland som besöksdestination
behöver integreras och resultera i en policy för hållbara besök för att säkerställa hållbar
användning av världsarvet. Värnandet av kulturresurser, naturresurser, en levande
stadsmiljö och sociala aspekter, samt hållbar ekonomisk tillväxt är viktiga indikatorer för
hållbar turism. Vikten av detta har förstärkts i och med den nya kryssningskajen som
medför ett utökat antal dagsbesökare. Långsiktigt förankringsarbetet mellan turism- och
kulturarvssektorer är ytterst viktigt. Samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland
och utbildningsprogram i kulturmiljövård och hållbar destinationsutveckling spelar också
en viktig roll.
Unescos metodmaterial för hållbar turism är en viktig utgångspunkt i arbetet med
världsarvsstrategin och handlingsplan för Hansestaden Visby och viktiga principer behöver
analyseras genom tätt samarbete mellan kulturarvs- och besöksnäringskompetenser.7

7

UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.
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Implementeringen av guiderna i metodmaterialet har ansetts komplicerad. Av den
anledningen inleddes ett arbete för att förenkla metodiken och prioritera de områden som
ansågs mest angelägna i framtagandet av strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby
vilka presenteras i detta avsnitt.
2.3.1 Besökare och värdskap

Formulerandet av en uppförandekod bidrar till att skapa önskat beteende och god
kommunikation mellan besökare och lokalbefolkning, vilket också är en möjlighet till
lärande dem emellan. En uppförandekod baserad på uppfattningen om ”respekt och
njutning” är avgörande för att hjälpa besökare att göra mer hållbara val och att engagera
dem i världsarvet och dess bevarande. För att utveckla ett gott värdskap är det dessutom
centralt att skapa ett ambassadörskap och en känsla av stolthet och ansvar bland lokala
invånare och företag. Kampanjer för att hantera vattenbristen på Gotland har tidigare
genomförts med framgång och dessa kan användas som inspiration och för att bygga
vidare på.

2.3.2 Kapaciteter och rörelsemönster

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Att fastställa kapacitetsomfång, att styra flöden av besökare och att lära sig av andra urbana
destinationer är avgörande för att uppnå hållbar turism i samklang med en levande
världsarvsstad. Målet med att kartlägga kapaciteter är att uppnå optimala förutsättningar för
hållbar turism inom världsarvet i framtiden. Det behövs generella bedömningar för såväl
platsen som sådan som för specifika och mer sårbara delar i synnerhet. Sedan den nya
kryssningskajen öppnades 2018 har det exempelvis skett en märkbar ökning av turister i
Domkyrkan, vilket kan leda till både överbelastning, försämring av den fysiska miljön och
överanvändning av sådant som toaletter. Utmaningen är att få fram evidensbaserad
forskning som visar på indikatorer över brytpunkter.
När det gäller styrning av flöden av besökare är målet att optimera dessa genom integrerad
planering som tar ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter i beaktande.
Genom att skapa verktyg för optimering av besökarflöden kommer ytterligare börda på
mer utsatta delar av staden att kunna undvikas och samtidigt stärka besökarens upplevelse.
Vidare kan skapandet av utmärkta vandringsstråk på kartor och i appar resultera i
möjligheter till ökad försäljning för restauranger och affärer. Med ökad kryssningsturism
ökar också vikten av att sprida turister över hela Gotland för att undvika överfokus på
Visby. Det handlar också om att undersöka kapaciteten för specifika besöksmål inom
världsarvet som exempelvis domkyrkan och vissa ruiner.

2.3.3 De boende och den lokala ekonomin

Att sätta lokalbefolkningens engagemang och välmående först är avgörande. Nära
samarbete med Visby Innerstadsförening betraktas som en av nycklarna till framgång.
Planering av turism bör göras i nära samarbete med invånarna i den muromgärdade
innerstaden.
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Att uppnå lokala ekonomiska mervärden är centralt och målet är att skapa en modell för
rättvisa affärsrelationer samt att hitta sätt att skapa ekonomiska mervärden som kan gå
direkt till världsarvet och investeringar i dess bevarande. I Visby växte samtalet om rättvisa
affärsrelationer fram ur oron för att kryssningsturister konsumerar ombord på båten och
att lokala näringsidkare därmed inte har mycket att vinna på deras besök. Information om
och erbjudanden från det lokala näringslivet är därför viktigt. Dessutom är det viktigt att
besök i världsarvet bidrar ekonomiskt till dess långsiktiga bevarande. Målet är att hitta sätt
att engagera besökaren genom att skapa ”call-to-action” att bidra till bevarandet, till exempel
genom att rädda muren och ruinerna. Detta kan skapa medvetenhet och engagemang hos
besökaren som i sin tur blir delaktig i världsarvets bevarande. Den medeltida stadsmuren
har varit föremål för ett flertal räddningsaktioner genom åren och det finns stiftelser som
tar emot ekonomiska bidrag.

2.3.4 Klimatledarskap inom besöksnäringen

Klimatledarskap är särskilt viktigt eftersom mildrande av effekterna av klimatförändringar
är viktigt gällande allt från transporter till hotellsektorn. Målet är att inspirera till
klimatledarskap mellan företag och lokalsamhället. Insatser som ska göras inkluderar allt
från att lyfta fram hållbara utflykter och upplevelser till att reglera och skapa smarta och
attraktiva transportlösningar, samt att få turismföretag att tänka och välja mer hållbart. Den
nya kryssningskajen har förberetts med elanslutning som möjliggör för fartygen att stänga
av sina motorer och istället drivas av elektricitet medan de ligger i hamn, något som är
avgörande för att göra kryssningskajen mer hållbar. Idag finns ännu inte något krav på att
använda elnätet. Detta är inte bara en lokal debatt utan en fråga som kräver nationellt och
internationellt samarbete.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3.5 Samarbete med kryssningsdestinationer

Samarbete med kryssningsindustrin kommer att vara centralt givet kryssningsturismens
omfattning. Samarbete med Cruise Baltic, ett regionalt nätverk i Baltikum som kopplar
samman 29 kryssningsdestinationer är en viktig utgångspunkt. Den arbetsgruppen för
kulturturism som upprättades i samband med strategi och handlingsplan för Hansestaden
Visby bidrog till Cruise Baltics hålbarhetsmanifest som presenterades i Köpenhamn i april
2019. Visionen är att ”kryssningsturism är ett hållbart semesteralternativ år 2030”. Detta
ska åstadkommas genom att adressera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av
hållbar utveckling.8

Koppling till andra styrdokument



Besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027

Cruise Baltic (2019) Cruise Baltic Sustainability Manifesto https://api.cruisebaltic.com/media/6015/cruise-baltic-sustainability-manifesto_website.pdf, 17
July 2019.
8
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2.4 Miljö, klimat och energi
Mål

Miljö






Det är lätt att leva och verka hållbart i världsarvet (mål 4.4.1).
En god och hälsosam livsmiljö för boende och besökare avseende buller, luftkvalitet,
grönområden och infrastruktur (mål 4.4.2).
En grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med höga
rekreativa och biologiska kvaliteter (mål 4.4.3)
Ekosystemtjänster i världsarvet är kända och nyttjas för att exempelvis förstärka
klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald (mål 4.4.4).

Klimat




Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar angående
temperatur, nederbörd, luftfuktighet och havsnivå (mål 4.4.5).
Beslut ska beakta klimatförändringar för att motverka att världsarvets värden
förändras eller förstörs (mål 4.4.6).

Energi





Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Att det finns kunskap och kompetens hos politiker såväl som medborgare om
energianvändningens avgörande betydelse för ett hållbart världsarv (mål 4.4.7).
Stadens energisystem ska vara långsiktigt hållbara och möjliggöra omställning till ett
fossilfritt samhälle (mål 4.4.8).
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet skall göras varsamt utan att byggnaderna
förvanskas och deras kulturvärden hotas (mål 4.4.9).
Innovativa lösningar inom såväl byggnader som energisystem som bidrar till en
minskad energianvändning utan att påverka världsarvet negativt (mål 4.4.10).

Miljö-, klimat- och energifrågor har blivit allt viktigare i sammanhang som rör förvaltning
av kulturmiljöer. Agenda 2030, det svenska klimatpolitiska ramverket med nationella
klimatmål, den nationella strategin för klimatanpassning och de svenska miljömålen utgör
grunden för vilka hållbarhetsfrågor som behöver hanteras inom en världsarvsstrategi för
Visby. De mål som sätts upp internationellt och nationellt kommer att påverka krav,
möjligheter och även önskemål för olika aktörer att verka för hållbarhet inom världsarvet.
Globalt och nationellt miljö- och klimatarbete påverkar också möjligheten att bevara och
utveckla världsarvet idag och för kommande generationer.
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Att de globala hållbarhetsmålen hänger ihop och inte kan nås på bekostnad av andra
samhällsmål visar på behovet av att en världsarvsstrategi hanterar olika typer av
intressekonflikter. Det är viktigt att synliggöra att åtgärder för exempelvis minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning kan utgöra hot för kulturvärden, varpå dessa åtgärder
på olika sätt behöver anpassas till världsarvets värden. Samtidigt så visar Agenda 2030
också tydligt på de synergier som finns med att olika insatser för samhällsomställning kan
bidra till flera mål samtidigt. Att världsarvsstrategin bidrar till att minimera konflikter och
att hitta synergier mellan olika mål är därmed viktigt för ett hållbart världsarv.

2.4.1 Miljö

Det övergripande målet för miljöpolitiken – ”Generationsmålet” – fastslår att vi ska verka
för en hållbar framtid utan att flytta våra miljöproblem utomlands. Miljöarbetet är inriktat
mot återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en
god hälsa för människor, effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser,
effektiv energianvändning samt konsumtionsmönster.9 Att leva och verka i världsarvet ska
vara hållbart och bidra till en positiv utveckling i miljömålsarbetet. Att verka för miljömålen
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö med
flera, bidrar dessutom till att världsarvets värden bättre bevaras. För boende och besökare
är det viktigt att det finns en god infrastruktur för energisystem, transporter,
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning, detta ska samtidigt inrymmas i en
befintlig bebyggelsemiljö med höga kulturvärden. Andra utmaningar i världsarvet är att
hantera en omfattande turism och de många andra intressen som ska samsas i en tät
bebyggelsemiljö.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Luftkvalitet och buller

Kulturmiljöer påverkas kontinuerligt av sin omgivning, framför allt av den omgivande
luften och dess innehåll av luftföroreningar, vatten, partiklar med mera. Föroreningar i
luften påverkar också människors och djurs hälsa och kan skada växtligheten.10 Positivt är
att miljömålet frisk luft är nära att nås till 2020 och att utvecklingen för målet är positiv.
Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden.11 Surt
nedfall påverkar Gotlands kulturmiljövärden som byggnader, kyrkor och medeltida
ornament som vittrar i snabbare takt. Gotlands kalkrika berggrund medför dock att länet är
mindre påverkat av surt nedfall jämfört med andra län. Trenden för miljömålet bara
naturlig försurning är positiv och med tanke på nuvarande trender för utsläpp av
svaveldioxider och kväveoxider, och med hänsyn till markernas naturliga egenskaper på
Gotland, bedöms det att det är nära att miljömålet kan nås 2020.12

9

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

10

Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål
(1997/98:145).
11 Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Länsstyrelsens
Rapport nr 2019:10.
12 Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Länsstyrelsens
Rapport nr 2019:10.
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Trafikbuller påverkar människor negativt och trafiksituationen i världsarvet är något som
boende lyfter som besvärlig.13 Det förekommer att tyngre transporter orsakar skador på
bebyggelsen. Insatser kopplat till trafik och transporter, kan både bidra till bättre luftkvalitet
och en minskad klimatpåverkan och behöver samtidigt ses tillsammans med frågor som
tillgänglighet och mobilitet. Dessa insatser hanteras inom avsnittet en livskraftig hållbar
stadskärna.

Gröna värden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Gröna värden är en viktig del av förvaltningen av världsarvet som får ökad betydelse. I
byggnadsordningen för Visby innerstad anges att den välbevarade bebyggelsen och unika
växtmiljön har stort natur- och kulturhistoriskt värde. Träden bidrar i stor grad till
helhetsmiljön och utgör ett viktigt inslag i stadsbildens karaktär. Växtligheten påverkar
också rumskänslan och mjukar upp stadsbilden.14 Generellt så bidrar parker och
grönområden lokalt till ett gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor
och andra mjuka markytor renar regn- och smältvatten. Träd och buskar tar hand om ökad
nederbörd, minskar bullernivåer och är boplatser för växter och djur. Grönområden och
parker främjar ökad rörelse och fysisk aktivitet.15
Med klimatförändringar blir betydelsen av gröna strukturer i stadsmiljöer än mer
betydelsefullt, eftersom behovet ökar att hantera stora nederbördsmängder och längre
värmeböljor. Samtidigt kan behovet av skötsel och underhåll påverkas av en längre
vegetationsperiod samt att variationer i klimatet blir större (längre torrperiod, fler skyfall,
ökad luftfuktighet).
Det förekommer intressekonflikt mellan grönytor och andra markanspråk i världsarvet, det
kan handla om att ta mark i anspråk för byggnation eller boendeparkering. Det är därför
viktigt att hantera världsarvets gröna värden även i andra kommunala styrdokument, som
exempelvis fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4.2 Klimat

Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader, med ansträngningar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Detta skulle minska riskerna med och konsekvenserna av klimatförändringen. Det är viktigt
att beslut och insatser inom världsarvet så långt som möjligt bidrar till minskade
klimatutsläpp. Samtidigt behöver beslut och insatser anpassas till en pågående
klimatförändring så att världsarvets värden inte förvanskas eller förstörs.

Resultat från workshop miljö, energi och klimat på världsarvsforum.
Byggnadsordning för Visby innerstad.
15 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/
13
14
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Klimatmål

Klimatet är en av vår tids största samhällsutmaningar. I omställningen går Sverige före – år
2045 ska vi vara klimatneutrala. Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller en
klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nationella klimatmål.16 Det finns också nationella mål i
Energiöverenskommelsen.17 De övergripande nationella målen för energi och
klimatområdet är:
Utsläppsminskning



Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.
Ett etappmål är att till 2030 ska de totala växthusgasutsläppen i den icke-handlande
sektorn ha minskat med minst 63 procent, jämfört med 1990.

Transportmål


Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med
2010 års nivå.

Förnybar energiproduktion och energieffektivisering



Elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040.
Energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005 (mätt i
tillförd energi i relation till BNP).

Målbilden för resurseffektiv bebyggelse är att bebyggelsen på Gotland möjliggör en
energisnål och klimatsmart livsstil

Klimatanpassning

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I den nationella strategin för klimatanpassning pekar regeringen på att kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i många fall är särskilt sårbar för klimatförändringar. Klimatanpassning
av kulturarvet innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat
klimat.18
Riksantikvarieämbetet pekar på flera hot mot kulturmiljöer i ett förändrat klimat genom att
ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för fukt- och mögelskador, att ett
varmare och fuktigare klimat gynnar skadedjur och olika nedbrytningsprocesser, att
klimatförändringarna påverkar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom ökad
nedbrytning av material och konstruktioner samt tekniska skador på byggnader.19 Det
handlar också om ökade risker för översvämning av strandnära bebyggelse, ökad risk för
ras, skred, kusterosion samt belastning på dagvattensystem med mera.

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ 9
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken
18 Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
19 Riksantikvarieämbetet.
16
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Skador till följd av klimatförändringarna kan ha olika tidsförlopp, från mycket snabba
förlopp till de mer långsiktiga som sträcker sig över många decennier. Låg beredskap för
klimatanpassning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och begränsade resurser till vård
och underhåll kan leda till stora negativa konsekvenser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.20 För att upptäcka de långsamma effekterna av klimatförändringarna på
kulturmiljöer behövs regelbundna besiktningar.21
För Gotlands del blir alla årstider varmare än idag mot slutet av seklet enligt SMHI:s
klimatscenarier. Uppvärmningen för Gotlands län beräknas till 3-5 grader till slutet av
seklet. Störst uppvärmning väntas ske under sommaren då det blir vanligare med perioder
av värmebölja. Högre temperaturer leder till minskat uppvärmningsbehov, men samtidigt
kommer kylbehovet i byggnader att öka.
Vegetationsperioden (växtsäsongen) blir 2-4 månader längre, i ett högre scenario nästan
pågående året runt. En längre växtsäsong kan påverka behovet av skötsel av parker och
grönområden. Det kan också ge ökad påverkan av idag förekommande växtlighet på
byggnader och byggnadsverk. Nya arter som inte finns idag skulle kunna bli vanliga.
Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 % vid seklets slut. Den kraftiga nederbörden ökar
också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 25 %, vilket innebär en ökad risk
för skyfall. De årligen återkommande skurarna, med en timmes varaktighet, beräknas öka
med 15-20 %.22 Detta kan ställa ökade krav på dagvattenhantering för att inte skador på
byggnader och andra strukturer ska uppstå. Vilken beredskap som behövs för att hantera
ett skyfall i världsarvet behöver även det utredas, då det kan handla om ett snabbt
händelseförlopp som orsakar skador (se avsnitt 4.5 Riskhantering och krisberedskap).
Det är också viktigt att se över om ökade nederbördsmängder kan öka uppkomsten av ras
exempelvis från ringmur och ruiner, men också från klintkanter. Om så är fallet kan
åtgärder behövas för att minska sårbarheten. Förutom att utreda hur enskilda byggnadsverk
påverkas behöver en geoteknisk utredning som tar hänsyn till klimatförändringar tas fram.
Stigande havsnivå och kusterosion riskerar att påverka de delar av världsarvet som ligger
havsnära. Det behöver ses över hur dessa delar kan komma att påverkas och vilka åtgärder
som behövs för att minska påverkan.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den nationella strategin för klimatanpassning pekar på att det är viktigt att
anpassningsåtgärder i största möjliga mån är flexibla och robusta på ett sätt som gynnar
olika handlingsalternativ i framtiden. Detta för att kunna hantera osäkerheter och händelser
som vi i dagsläget inte kan förutse.

2.4.3 Energi

Det nationella målet att energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med
2005 behöver förvaltningen av världsarvets värden också förhålla sig till. Planen att
Gotland skall leda energiomställningen till förnybara energikällor likaså. Det finns inga
undantag för kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende dessa målsättningar men målen
Riksantikvarieämbetet.
http://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571
22 Länsanalys

20
21
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skall harmoniseras med andra krav som finns uttryckta i de styrdokument som avser
bebyggelse som t.ex. Plan- och bygglagens varsamhetskrav och förvanskningsförbud samt
Boverkets byggregler (BBR). Inom världsarvet finns dessutom ett av landets största samling
av byggnadsminnen som är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Dessutom fungerar
Byggnadsordning för Visby innerstad som vägledning och kunskapsunderlag för beslut om
ändringar av byggnader.

Energieffektivisering av byggnader

Inför alla förändringar av byggnader i Visby gäller förvanskningsförbudet enligt plan- och
bygglagen. Men genom att energieffektivisera varsamt med rätt material och metoder som
bidrar till en långsiktig förvaltning av världsarvets värden går det att skapa utrymme för
energieffektivisering även i den känsliga miljö som Visby är. Riktlinjer för energiåtgärder
finns uttryckta i Byggnadsordningen för Visby innerstad skall följas. Kortfattat handlar
dessa om att följa byggnadvårdsprincipen att göra endast det som är nödvändigt med så
liten påverkan som möjligt på byggnadernas karaktärsbärande element.

Energisystem och energiomställning

Det finns en stor potential för att utveckla ett hållbart energisystem som gör det möjligt att
bidra till energiomställningsarbetet i världsarvet genom att det finns ett utvecklat
fjärrvärmenät i Visby innerstad. Målet om att förnybara energikällor skall ersätta dagens
energikällor kräver kreativa lösningar som respekterar världsarvets värden. Solceller är idag
problematiska att integrera i världsarvet då dessa riskerar att påverka världsarvets värden på
ett negativt sätt.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hållbar energiplanering

För att säkerställa att beslut om energieffektivisering i byggnader, förändringar i byggnaders
och områdets energisystem samt hur vi uppnår målet om att ställa om till förnybara
energikällor krävs ökad kunskap bland politiker, tjänstemän, fastighetsägare och
brukare/boende. En sund energiplanering på både byggnadsbeståndsnivå och
byggnadsnivå kräver forskning som belyser vilka konsekvenser för energisparande
respektive bevarande olika vägval får både för den enskilda byggnaden och för hela
byggnadsbeståndet.

Koppling till andra styrdokument




Generationsmålet och det nationella miljömålsarbetet. Sveriges miljömål
Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen
och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Rapport nr 2019:10
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Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag
Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål (1997/98:145)
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018-2020
Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en
handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
SMHI, RAPPORT NR 2015-31 Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands län
Tillsammans mot 2030: En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen
Gotlands län
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenskaenergipolitiken
Byggnadsordning för Visby innerstad och detaljplan för Visby innerstad
https://www.gotland.se/37620
Miljöprogram Region Gotland
Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter
och allmänna platser
Boverkets byggregler (BBR) 9 kap. Energihushållning
Kulturmiljölagen
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2.5 Riskhantering och krisberedskap
Mål







Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas (mål
4.5.1).
Genom riskanalys och beredskap, både avseende snabba och långsiktiga förlopp,
motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden Visby (mål 4.5.2).
Världsarvsvärdet ska inte påverkas negativt av en olycka eller kris (mål 4.5.3).
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser ökar den
gemensamma förmågan och därigenom minskar olycksriskerna (mål 4.5.4).
Ökad kunskap om risker och åtgärder för hantering av dessa hos alla som bor, verkar
och vistas i Visby innerstad (mål 4.5.5).
Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad minskar (mål 4.5.6).

Riskhantering och katastrofberedskap uppmärksammas allt mer i världsarvens strategi och
handlingsplaner. Världsarvet behöver skyddas från snabba händelseförlopp som brand,
översvämning och storm. Behovet av att upprätta en brandskyddsstrategi fastslogs i 2003
års handlingsplan för Hansestaden Visby. Arbete kvarstår för att uppnå detta och för att
förhindra bränder i framtiden. Men det finns även andra risker att förhålla sig till och 2007
antog Unesco en särskild strategi för riskreducering i alla världsarv och riktlinjer har tagits
fram för katastrofberedskap. Det finns en rad olika dokument om risker och världsarv från
exempelvis Unesco och riskanalys ingår även i den periodiska rapporteringen för
världsarven.
2.5.1 Risker och riskbild

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ett nyckelord inom riskhantering och krisberedskap är samverkan då flera aktörer/berörda
är involverade. Genom samverkan går det lättare att skapa en samsyn och nå resultat med
arbetet. Flera andra målområden har beröringspunkter med risker och krisberedskap,
framför allt skydd, vård och förvaltning, livskraftig stadsmiljö, samt miljö, klimat och
energi. En fortsatt samverkan mellan aktörer inom dessa områden är viktigt för åtgärder
inom målområdet riskhantering och krisberedskap för att nå resultat.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 4.1 Nedbrytningsfaktorer för kulturarv. Fritt tolkat och översatt av Erika
Hedhammar, Riksantikvarieämbetet från modellen 60 aggressors to cultural heritage av
Gaël de Guichen, ICCROM.
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Figur 4.1 Initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som lyftes vid workshop i
Visby 2019.

2.5.2 Regelverk och aktörer

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.
En del i lagen handlar om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, där säkerhet i händelse
av brand är ett egenskapskrav.
Boverket ger ut regler om byggande utifrån PBL. Både PBL och Boverkets byggregler har
fokus på personskydd, det vill säga att personer som vistas i en byggnad alltid ska kunna
utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Egendomsskydd är inte upptaget i
lagstiftningen eller i byggreglerna, det är istället upp till fastighetsägaren att välja ambition
på sitt egendomsskydd för sin byggnad.

Unesco

Världsarven ska var sjätte år rapportera till Unesco beträffande förvaltning och
säkerställande av världsarvets värden. I delen om bevarandestatus (State of Conservation) ingår
även att göra bedömningar av olika hot mot världsarvet och att upprätta en handlingsplan.
I processen för den periodiska rapporteringen ska flera olika organisationer och aktörer
involveras. Unesco, ICOMOS och ICCROM har gjort flera stora arbeten om risker,
kulturarv och världsarven.

Riksantikvarieämbetet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riksantikvarieämbetet ska stötta och driva på kulturmiljöarbetet generellt och RAÄ
fördelar även kulturmiljövårdsanslag till länsstyrelserna. Detta bidrag har vid ett flertal
tillfällen används för att anpassa förebyggande brandskyddsåtgärder i kulturmiljöer. Det har
även används för dokumentation efter en olycka och delar av antikvariska överkostnader
vid återuppbyggnad. RAÄ beviljar tillstånd för ändringar och har tillsyn av de statliga
byggnadsminnena och då även ändringar för att uppnå ett fullgott brandskydd.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala räddningstjänsten i länet.
Detta innebär att länsstyrelsen följer upp räddningsarbetet i länet, ger råd, information och
byter erfarenheter med den kommunala räddningstjänsten. Genom sin tillsynsverksamhet
ska länsstyrelsen verka för att räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en god
säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.
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Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig och den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom länet och ska bland annat:
ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer:
 stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, riskoch sårbarhetsanalyser (RSA) samt utbildning och övning;
 ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för
länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa
nödvändig samordning;
 upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag
för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder.
På Gotland arbetar Länsstyrelsen i nära samarbete tillsammans med Region Gotland med
gemensam målsättning, organisation och planering i RSA-arbetet.


Region Gotland

Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. Varje kommun ska göra
risk- och sårbarhetsanalys (ref lag 2006:544) och är skyldig att ta fram kommunala
handlingsprogram för att förebygga olyckor (ref 2003:778, lagen om skydd mot olyckor).
Region Gotlands kris- och katastrofhanteringsarbete syftar till att stärka förmågan att verka
och agera effektivt med optimala resurser vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.
Räddningstjänsten inom Region Gotland genomför en riskanalys vart fjärde år i samband
med att kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor förnyas. I
nuvarande riskbild för räddningstjänsten finns världsarvet Hansestaden Visby med som en
av riskerna som räddningstjänsten fortsatt behöver fokusera på.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Räddningstjänsten ska ha en beredskap för att kunna släcka bränder, rädda liv, egendom
och miljö. Räddningstjänsten ska utföra tillsyn av brandskyddet i byggnader och
verksamheter. Hänsyn till andra regelverk ska tas, däribland de lagar som ska skydda
kulturhistoriska värden.

Ägare, nyttjanderättshavare, verksamhet, intressenter

Grundprincipen i kris- och katastrofarbetet är att ansvaret för skydd av egendom i första
hand ligger på egendomens ägare, och ansvarar exempelvis för att förebygga bränder och
olyckor, samt att hålla med utrustning för att kunna släcka bränder. Försäkringsbolag kan
ställa särskilda krav på ägare och nyttjanderättshavare på förebyggande arbete med olyckor.
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2.5.3 Brandskyddsstrategi

Risken för att en brand uppstår och ger konsekvenser i världsarvet är alltid närvarande.
Under de senaste åren har bränder i kulturbyggnader lett till omfattande skador och
förluster. Bland dessa bränder kan nämnas Notre Dame (2019), Nationalmuseum i
Brasilien (2018) och givetvis branden i Eksjö trästad (2015) och Grafikens hus i Mariefred
(2014). En av konsekvenserna av dessa bränder är att stora delar av världens kulturarv har
helt eller delvis gått förlorat för all framtid.
En rapport från Riksrevisionen visar att 12 av 13 svenska museum saknar en plan för att
rädda ovärderliga kulturskatter om en brand liknande Notre Dame inträffar. Det handlar
om att arbeta systematiskt och strategiskt med brandskyddet: att förebygga att brand
uppstår; att tidigt upptäcka om en brand uppstår; vilka åtgärder som ska göras om brand
uppstår; vad som ska räddas osv .
I 2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby lyfts bl.a. hotet om förödande brand
fram. En av åtgärderna i handlingsprogrammet var att ta fram en brandskyddstrategi för
Visby innerstad. Under åren 2009-2010 genomfördes en inventering av brandskyddet i
Visby innerstad. Målsättningen var att skapa en bild över hur brandskyddet såg ut, ge
förslag på åtgärder för ett förbättrat brandskydd och medvetandegöra fastighetsägarna om
deras ansvar för brandskyddet.
Inventeringen genomfördes av räddningstjänsten. Sammanlagt inventerades 719 fastigheter.
Resultatet av inventeringen var att 43% av fastigheterna inte hade en acceptabel nivå på
brandskyddet. Inventeringen lämnade förslag till brandskyddsåtgärder för fastighetsägare
och byggnadstekniska åtgärder som byggnadsnämnden kunde ställa krav på i samband med
ny- och ombyggnad. För fastighetsägarna preciserades åtgärderna till att ha fungerande
brandvarnare monterade, brandsläckare, genomgång av fastighetens elektriska anläggning,
jordfelsbrytare installerad, förse trapphus med brandklassade dörrar till lägenheter, se över
sophanteringen för att minska risken för anlagd brand mm.
I samband med inventeringen uppdagades att brandpostnätet i Visby innerstad inte klarar
av att leverera de vattenmängder som kommer att behövas vid en större brand. För att lösa
vattenförsörjningen har en mobil vattenpump med tillhörande slangsystem införskaffats.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Behovet av en brandskyddsstrategi kvarstår, framtagande och förankring bör ske
tvärsektoriellt och med berörda aktörer, samt med utbyte av erfarenheter med andra platser
som exempelvis Eksjö, Gamla stan i Stockholm och Smögen.

Koppling till andra styrdokument




Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 RS 2016/786
Plan för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland RS 2016/294
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2.6 Kommunikation och kunskapsbyggnad
Mål
Världsarvet som resurs och vikten av kunskapsspridning





Världsarvet används som en resurs i regional utvecklingen och världsarvsstatusen
anseende höjs (mål 4.6.1).
Hitta former för att effektivt sprida kunskap och information om världsarvet riktad
till olika målgrupper (mål 4.6.2).
Världsarvet används som en möjlighet att stärka Gotlands internationalisering (mål
4.6.3).

Kommunikationsplattform





Genom god kommunikationsplanering skapas förutsättningar för intresse och
engagemang i världsarvets (mål 4.6.4).
Uppdatera och förnya världsarvet Hansestaden Visby som varumärke (mål 4.6.5).
Förtydliga världsarvet som en integrerad del av varumärket Gotland (mål 4.6.6).

Världsarvscenter


Skapa ett världsarvscenter som vänder sig till både boende och besökare och som
bidrar till ökad samverkan, samråd, kunskap, medvetandegörande och deltagande i
världsarvet (mål 4.6.7).

Världsarvet i skolan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan förstärks och säkerställs långsiktigt
genom samarbete mellan skolan och världsarvsförvaltningen (mål 4.6.8).

Att förmedla kärnan i världsarvsvärdet och världsarvskonventionens innebörd till olika
målgrupper är viktigt. Kommunikation är en grundläggande del av världsarvskonventionen
för att öka kännedom, engagemang och stöd för världsarv genom kommunikation. Artikel
27 framhåller vikten av att genom utbildning- och informationsprogram sträva efter att
stärka medborgarnas uppskattning av och respekt för världsarven och även risker och om
faror som hotar dessa. Kopplat till detta är även vikten av att stärka lokalsamhällenas roll i
konventionens genomförande.
Berättelsen om världsarvet handlar om mer än det historiska arvet och de värden som ska
bevaras för framtiden, det handlar också om nutid, om förståelse för vidareutveckling av
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den historiska stadskärnan som en del av ett större landskap. Vidare handlar världsarven
om människans och jordens historia och alltmer om vikten av hållbarhet,
anpassningsförmåga och att ”världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld” i linje
med Unescos bredare syfte.23 För Hansestaden Visby finns många goda exempel att bygga
vidare på men även utrymme för vidareutveckling och nya arbetssätt för att kommunicera
om världsarvet.

2.6.1 Världsarvet som resurs och vikten av kunskapsspridning

Kunskapsspridning är avgörande för att Hansestaden Visby ska bli en strategisk resurs för
samhällsutveckling på hela Gotland. Både traditionella och nydanande former av
kunskapsspridning är en nyckel till framgång för världsarvets bevarande och hållbara
användning.

Målgrupper och behov

Följande målgrupper har identifierats som särskilt viktiga i arbetet med kunskapsspridning:
Gotlänningar: Världsarvet tillhör alla och framförallt gotlänningarna. Världsarvet är en resurs
för gotlänningar, både från när och fjärran. Genom vandringsutställningar kan fler på
Gotland ta del av kunskap om världsarvet och dess betydelse. Årligt återkommande
dialogmöten kring världsarvets roll i destinationsutveckling är viktigt.
Barn och ungdomar: Världsarvet tillhör alla generationer såväl barn, ungdomar som vuxna.
Boende och fritidshusägare i innerstaden: Det finns behov av en tydlig informationsbank om
världsarvets villkor, hur man ska förhålla sig kulturmiljöns värden och kvaliteter.
Kontinuerliga informations- och dialogmöten är avgörande.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Besökare: Digitala kunskapsbyggande utställningar (exempelvis skyltar med geostyrt digitalt
material kopplat via app) är av stor vikt inom besöksnäringen. Även visningar av trädgårdar
och ”gömda” platser som ger en känsla av exklusivitet och intimitet är viktiga för att skapa
genuina och autentiska upplevelser.
Näringsliv och kommersiella fastighetsägare: En tydlig informationsbank om villkor,
byggordningar m.fl. är viktigt samt nära dialog med beslutande myndigheter. En resursbank
i form av marknadsföringsmaterial, logotyper med mera. som kan användas fritt i
kommunikation om världsarvet är betydelsefullt.

Permanent världsarvsutställning

23

7.

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi s.
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Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan har olika utställningar om världsarvet
tagits fram. Den senaste togs fram i samband med 20-års jubiléet 2015 genom ett
samarbete mellan världsarvskontoret på Region Gotland och Gotlands Museum. Det
övergripande syftet med utställningen var att kommunicera världsarvsvärdet och
världsarvskonventionens övergripande mål med målsättningen om att nå ut med kunskap
om världsarvet till en bred allmänhet.
En permanent utställning för världsarvet bidrar till förankring och delaktighet.
Grundläggande delar av en världsarvsutställning är kommunikationen om världsarvsvärdet,
världsarvskonventionen och Unescos roll. För världsarvsstäder är det urbana perspektivet
viktigt och att förmedla en bredare syn på staden och en holistisk helhetssyn som en del av
ett historiskt urbant landskap.

Digital plattform

Genom att på ett smakfullt och strukturerat sätt bygga en digital plattform blir information
om världsarvet tillgängligt genom tid och rum och för en målgrupp oavsett geografisk
hemvist eller andra förutsättningar. Det går också att variera nivån beroende på
mottagaren, exempelvis genom filtrering. Idag är digitala utställningar ett vanligt och viktigt
inslag på exempelvis museum och andra besökspunkter, detta gör att materialet kan
användas även för den besökare som är på plats och söker information. Det är också lätt
att göra informationen flerspråkig och därmed kunna nå ut lättare.

Visbydagen och kultur i natten

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visbydagen och kultur i natten arrangeras i år för 21:a gången för att fira och lyfta fram
Visby som en levande och dynamisk världsarvsstad. Evenemanget är ett utmärkt exempel
på hur man kan använda kulturen och världsarvet som en förenande drivkraft för att skapa
engagemang och samverkan aktörer emellan. Visby Centrum, Gotlands Museum, Region
Gotland, Turistbyrån på Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala Universitet, Go Gotland,
Gotlands Media och Kränku Te & Kaffe, Små Ting Gotland står som arrangörer. Många
andra aktörer är med och förverkligar dagen som betyder mycket för boende på Gotland,
men även för våra besökare och för dom som drömmer om att bo på Gotland.

Internationella utbyten

Världsarvsstatus spelar en viktig roll i internationaliseringen av Gotland och möjliggör
deltagande i internationella nätverk. Genom medlemskap i organisationen för
världsarvsstäder (OWHC, Organization of World Heritage Cities) får Visby utbyte med ett brett
spektrum världsarvsstäder.

2.6.2 Kommunikationsplattform
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Genom att skapa en tydlig och genomarbetad kommunikationsplattform kan arbetet med
att utveckla världsarvsstatusen till en resurs för samtliga intressenter både förenklas och
stärkas.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan är en viktig utgångspunkt för planering kring vilka
informationsinsatser som ska göras för världsarvet.

Världsarvets logotyper

Idag saknas riktlinjer för hur världsarvslogotyper ska användas. Detta försvårar
användningen och skapar oklarhet vilket kan leda till flera negativa konsekvenser. Den
särskilda logotypen som tagits fram för Hansestaden Visby behöver förnyas med tydliga
riktlinjer för användning.
Figur 6.1 Världsarvskringlan: Unescos världsarvskommitté , RAÄ
Figur 6.2 Unescotemplet
Figur 6.3 Hansestadens Visby/Visby World Heritage (med och utan kringla på svenska och
engelska).

Världsarvet som varumärke

Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland och behöver integreras tydligare och
mer medvetet i varumärkesanalys.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det skall vara lika lätt för samtliga aktörer som har behov eller möjlighet att använda
Visbys status som världsarv. Identifierade organisationer eller grupperingar är: offentlig
förvaltning / myndigheter; kommersiella besöksaktörer; kommersiella produkter;
utbildningar; museum: ideella organisationer och boende.
Ett antal fraser och ord exempelvis ”World Heritage” eller ”världsarv” kan betraktas som
officiella och är ej specificerade i ett lättillgängligt dokument. För att kunna uppnå visionen
om ett lättillgängligt varumärke behövs ett sammanhållet arbetes fram av en konsult.

2.6.3 Världsarvscenter

Många världsarv både nationellt och internationellt samlar information om världsarvet och
världsarvskonventionen i ett ”världsarvscenter” eller ”besökscenter”. Kommunikation av
världsarvets betydelse är ett viktigt inslag i världsarvskonventionen och många världsarv
har ett besökscentrum. I Norge har konceptet utvecklats från att handla om besökscenter
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riktat till besökare till ett världsarvscenter för att poängtera vikten för både boende och
besökare.
Behovet av ett världsarvscenter för Hansestaden Visby där information om världsarvet och
stadens omhändertagande kommuniceras och utgör en knytpunkt för
världsarvsorganisationens olika aktörer har diskuterats under en längre tid. Att nyttja
offentliga fastigheter som exempelvis Donnerska huset, Burmeisterska huset och Gamla
Apoteket i innerstaden som en del av ett kulturellt stråk tillsammans med Gotlands
museum är en möjlighet. Dessa fastigheter längs Strandgatan utgör även kärnan och
ursprunget av Hansestaden Visby.
Skapandet av ett världsarvscenter är betydelsefullt för samtliga målgrupper. Ett
världsarvscenter kan utgöra en fast punkt som skapar delaktighet för alla. Ett
världsarvscenter kan spela en viktig funktion som resursbank för boende och
fastighetsägare som samlar information kring byggnadsvård, underhållsplaner, brandskydd
och så vidare men även för besökare och boende som har ett intresse av platsen,
byggnaderna och berättelserna.

Samverkan och hållbara modeller

För att skapa uthållighet över tid och åstadkomma vinster bör samordning ske med övriga
resurser som redan finns i världsarvet - exempelvis Gotlands museum, turistbyrån,
världsarvskontoret med flera samt att en tydlig plan för underhåll och kontinuitet av
digitala resurser.
Samlokalisering är viktig ur ett resursperspektiv. Ett antal bemannade lokaler eller
verksamheter finns redan idag som skulle kunna vara aktuella att bygga vidare på för
samarbetet kring ett världsarvscenter, exempelvis Gotlands museum, Medeltidsveckan och
Turistbyrån.
Vid skapandet av ett permanent världsarvscenter bör ett antal noder med delar av digitala
utställningar övervägas. Ett exempel på sådana platser är terminalbyggnaderna i
Nynäshamn och Oskarshamn, Destination Gotlands färjor, biblioteken på Gotland med
flera.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resurs för besökare

Ett världsarvscenter kan spela en viktig funktion ur ett besöksperspektiv. Genom samlad
information om världsarvet får besökaren en meningsfull upplevelse av världsarvet
Hansestaden Visby.

Resurs för boende kring byggnadsvård

Det finns en efterfrågan hos bland annat de boende att ha en fysisk plats dit de kan vända
sig till med frågor kring världsarvet. Ett världsarvscenter skulle ge världsarvsorganisationen
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en fysisk plats i världsarvet och därmed spela en viktig roll i att öka delaktigheten och
samsynen och som ett led i att ”det ska vara enkelt att göra rätt”. I detta ingår rådgivningen
kopplat till byggnadsvård av generell karaktär.

2.6.4 Världsarvet i skolan

Kopplat till frågor kring interpretation och kunskapsuppbyggnad är även det pedagogiska
arbetet med världsarvet i skolan av yttersta vikt.
Världsarvsdagen för elever i grundskolan och på gymnasiet på Gotland är oerhört
betydelsefull för att skapa engagemang hos de unga. Projektet ”Världsarvet i skolan” har
sedan över tio år tillbaka samordnats av en projektledare inom skolan och möjliggjorts
genom ett samarbete mellan Region Gotland (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Världsarvskontoret) och Länsstyrelsen i Gotlands län. Andra viktiga aktörer kring projektet
är Gotlands museum, P4 Gotland, Almedalsbiblioteket, Korpen Gotland och inte minst
Gotlands skolelever. Cirka 2 000 barn och ungdomar brukar delta i aktiviteterna varje år.
Årligen anordnas en fototävlingen, en skrivartävling, motionsloppet Ringmuren Runt,
Världsarvskampen i P4 Gotland och världsarvsguidningar som aktiviteter som stödjer de
ungas engagemang kring världsarvet genom att bygga kunskap, engagemang och intresse
för Visbys unika byggnadskultur och historia. Att bevara ett världsarv handlar till stor del
om att överföra kunskap mellan olika generationer. Engagemang i världsarvets betydelse
och bevarande är oerhört viktigt, inte minst hos de unga.
Framåt i tid är det viktigt att dels konsolidera det arbete som görs i den gotländska skolan,
men också att utveckla nya aktiviteter. Angeläget är exempelvis att hitta nya aktiviteter med
bäring på nyanlända ungdomar som kommit till Gotland under den senaste
femårsperioden. Dessutom är det viktigt att samarbeten med nya aktörer i samhället görs
för att förstärka och fördjupa projektet.
När det gäller finansieringen av projektet är det viktigt att de aktörer som idag finansierar
projektet fortsätter att stödja verksamheten. Om en utveckling av aktiviteterna kring
Världsarvsdagen ska kunna äga rum behöver nya finansiella aktörer knytas till projektet
som idag genomförs med små medel.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Koppling till andra styrdokument




Regeringsuppdrag om kulturarv och skolarbete
Nationell strategi för världsarvsarbetet, Riksantikvarieämbetet, 2019.
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2.7 Innovation och digitalisering
Mål
Förmedling och tillgängliggörande















Kartläggning av befintliga digitala resurser i form av tidigare genomförd
dokumentation/mätdata för byggnader och miljöer inom världsarvet (mål 4.7.1).
Identifiering av metoder för digital dokumentation som gynnar både förmedling och
monitorering/bevakning (mål 4.7.2).
Identifiering av finansierings-, test- och utvecklingsmöjligheter genom samarbeten
med exempelvis utbildning och forskning vid universitet, kommersiella aktörer,
Kulturarvsinkubatorn, Riksantikvarieämbetet, med flera (mål 4.7.3).
Tidigare genomförd och framtida digital dokumentation av världsarvet görs
tillgänglig och användbar. Inte enbart för förmedling och upplevelser, utan också för
exempelvis forskning och konservering (mål 4.7.4).
All grunddata som samlas in, oavsett om arbetet genomförs på uppdrag av offentliga
aktörer eller inom forskning, skall vara öppen och tillgänglig för alla att använda fritt
– för såväl offentliga som kommersiella aktörer (mål 4.7.5).
Ökad användning av immersiva medier – VR, AR och projicering, för fördjupad
förmedling i och av kulturarvet (mål 4.7.6).
Nya nätverk för kommunikation och samarbete mellan en mångfald av kompetenser,
företag och institutioner inom områdena digitalisering och praktiskt arbete med
immersiva medier (mål 4.7.7).
Ökat samarbete med andra världsarv, eller motsvarande, med högre grad av digital
mognad och längre erfarenhet av arbete med digital dokumentation och förmedling
(mål 4.7.8).
Ökad kreativ användning av immersiva medier i världsarvet, för nutida konstnärliga
gestaltningar, spel och upplevelser (mål 4.7.9).

Användning i samhällsplaneringen


Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]




Nyttjande av sensorteknik för monitorering/bevakning av kulturarv, i det sensornät
som byggs på Gotland (mål 4.7.10).
Ökad webbnärvaro och spridning. Försöksverksamhet med webbkameror, som visar
världsarvet året runt (mål 4.7.11).
Digital dokumentation i 3D av ringmuren och ruinerna, där all data blir öppen och
tillgänglig (mål 4.7.12).

Digitala lösningar används alltmer i förmedling och kommunikation kring kulturmiljön och
är en tillgång inom såväl samhällsplaneringen som besöksnäringen. Visualiserande och
digital teknik såsom virtual realities (VR), augmented realities (AR) och projiceringar är en
tillgång i förståelse och tillgängliggörande av världsarvet. VR används för att definiera en
tredimensionell, datorgenerad miljö som kan upplevas genom VR glasögon. AR som även
kallas ”förstärkt verklighet” är en teknik som använder datorgenererade bilder tillsammans
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med bilder och video från den existerande verkligheten. Projektionsbaserade ”immersiva
upplevelser” skapar möjligheter till upplevelser som kan upplevas av flera personer
samtidigt.
Riksantikvarieämbetets arbete med digitala metoder i förmedling av kulturarv och
etablerandet av en kulturarvsinkubator på Gotland är en tillgång i världsarvsarbetet. Den
sistnämnda främjar innovation och teknisk utveckling inom kulturarvsområdet samt att öka
entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och
produkter.
Vidare bidrar digitala metoder till bättre förståelse och visualisering av nya
stadsplaneringprojekt och hur nya tillägg i staden kan tänkas se ut. I Visby finns exempelvis
potential att visa ringmuren och ruinernas ursprungliga utseende samt olika byggnadsfaser
och rekonstruktionsförslag. Ljusprojiceringar kan användas för at skapa spännande
upplevelser av den historiska stadsmiljön. Laserscanning och 3D-modeller kan även
användas för bevakning av viktiga historiska monument för att följa förändringar i
byggnadsverk som t.ex. ringmuren och kyrkoruinerna.
Gotland är i framkant avseende utbyggnad av fibernät som idag täcker hela regionen.
Sensorteknik, i form av IoT (Internet of Things/sakernas internet) i Gotlands Loranätverk för
sensorer (LoRa), kan utnyttjas för att löpande övervaka hur världsarvet ”mår” och för att
följa besöksflödena för att förbättra information kring dessa. Ett öppet WiFi nät för hela
världsarvet innebär att alla med tillgång till en smartphone kan ta del av de digitala
tjänsterna.
För att främja användandet av digitala lösningar i förmedling av kulturarv och
samhällsplanering behövs partnerskap och samarbeten där både offentliga och privata
aktörer ingår. Det behövs också identifiering av testytor.

2.7.1 Förmedling och tillgängliggörande

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Visby innerstad framstår ringmuren, ruinerna, hamnen och dess medeltida torn som
utmärkta exempel som kan användas som goda testytor för att bygga 3D digitaliserade rum.
Som en del i Riksantikvarieämbetets framställning av en god praxis för virtuella
upplevelser, med museer som främsta målgrupp, genomförs ett praktiskt experiment som
undersöker projiceringsteknikens möjligheter att skapa virtuella upplevelser i
kulturhistoriska miljöer. Experimentet genomförs i Helge Ands ruin, i samverkan med
bland annat Gotlands museum. Experimentet ger en rumsuppfyllande upplevelse i bild,
ljud, interaktion och rökelsedoft av ruinens historia, och de mänskliga gestalter som en
gång fyllde den med liv. Även mera allmänna upplevelser av medeltidens gudstjänstliv,
konst och arkitektur, det medeltida Gotland och Visby ingår i projektet.
Experimentet visar praktiskt på hur olika hård- och mjukvarulösningar, i olika prisklasser,
kan användas för att skapa projektionsbaserade virtuella upplevelser.
Projektionsupplevelsen byggs upp i block på ett sådant sätt att den kan återanvändas och
vidareutvecklas, i större eller mindre delar, på andra platser och i andra sammanhang.
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2.7.2 Användning i samhällsplanering och monitorering/bevakning

Inom Region Gotland har DiSa projektet testat arbetssätt för att ta fram geokorrekta
byggnader och terräng. Syftet är att snabbt och effektivt kunna skapa digitala 3D-modeller
över önskade områden vid tex stadsutveckling, nybyggnation mm. Modellerna kan
användas på flera olika sätt, ett är via ArcGIS Online, som knyter samman människor,
platser och data genom interaktiva kartor, och att därmed kunna erbjuda ett webbaserat
verktyg för att kunna interagera med modellen, skapa filmer/bilder, analyser. Med hjälp av
3D-modeller kan detaljplanegränser och planbestämmelser för aktuella områden visas. Det
kan också kombineras med en landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I en
3D-modell kan användaren röra dig fritt, testa olika projekteringsförslag och se hur
resultatet skulle bli utifrån valfria vyer. Från modellen kan vi också ta fram filmer och bilder
och på så vis göra det ännu enklare att förstå hur ett projekt är tänkt att bli.
Ringmuren utgör ett särskilt viktigt monument där användandet av väl genomtänkta
metoder kan bidra till bevakning i syfte att följa förändringar och särskilt känsliga delar där
det finns risk för ras.

Koppling till andra styrdokument



Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Regional Digital Agenda - Gotland (RDA)
Bredband 3.0
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Bilagor
Bilaga 1: Statement of Outstanding Universal Value

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

The Hanseatic Town of Visby is a unique example of a northern European medieval walled
trading town with a preserved and notably complete townscape and assemblage of highquality historic structures. Together these elements graphically illustrate the form and
function of this type of significant human settlement, which still prevails as a living
town. Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the mainland in the Baltic
Sea. The settlement, dating from the Viking Age, was formed on a shore with a natural
harbour, sheltered by steep cliff formations. Gotlandic merchants utilized it as a strategic
point in trade within the Baltic Sea. They allied for the protection of their trading posts
which developed into a federation or Hansa. By the 12th century Visby had come to
dominate this trade, and all the commercial routes of the Baltic were channelled through
the town. After the foundation of Lubeck in 1143, German merchants began to expand
their sphere of interest into the Baltic Sea and settled in Visby. It became the only trading
place on the island with the privilege of trading with German towns and hence the main
centre of the Hanseatic League. During the 13th century, Visby changed from a seasonal
trading place into an impressive metropolis, enclosed by a strong defensive wall and
increasingly divorced from its rural hinterland. The wall imposed new restrictions on the
Gotlandic traders creating tensions that led to civil war in 1288. German, Russian and
Danish traders built stone warehouses in parallel rows from the harbour and the
community expanded with guild houses, churches and residences. In the 14th century,
Visby began to lose its leading position in the Hanseatic League due to plague around 1350
and invasion by the Danish army under King Valdemar Atterdag in 1361. Warfare and
piracy in the 15th century and changed trading routes bypassing Visby severely affected
trade on Gotland and the economy of Visby deteriorated. The end of Visby's greatness
came in 1525, when it was stormed by an army from Lubeck and the northern parts were
partially burnt. In the 18th century Visby experienced a revival of trade and industry. Many
warehouses were refurbished as housing and new buildings were added both on the ruins
of earlier ones and on vegetable plots. The 19th century saw the construction of schools, a
hospital, and a prison and the growth of a small shopping area on one of the main streets.
The town began to expand beyond the medieval wall.
The “inhabited historic town” includes the walled town and its immediate surroundings
constituting an area of 105 ha. The urban fabric and overall townscape of Visby are its
most important qualities. The well-preserved town wall, with its towers and gates, extends
3.4 km and is surrounded by dry moats and open spaces that together form a defensive
network. Some of the limestone used as building material was quarried from here. Roads
into the town through gates to the north, east and south, leading from the cliff to the
harbour, date to the Viking era. The medieval street plan survives both above and below
ground. Urban archaeology gives evidence to widespread building structures, streets paved
with large limestone slabs and a sophisticated water and sewage system. The remains of
over 200 warehouses and merchants' dwellings are predominantly in Romanesque style.
Medieval Visby had more churches than any other town in Sweden: 15 within the walls and
two outside. These buildings reflect several building phases with Romanesque and Gothic
features, and they served various functions- parish, guild, monastic and hospital churches.
Many fell into decay after they were abandoned during the Reformation in the 1530s. Only
St Mary’s Cathedral survives and is still in ecclesiastical use. A large amount of small
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vernacular wooden houses from the 18th and 19th centuries featuring horizontal plank
construction used since the Viking period remain intact. They are found mainly in the
eastern parts of the town and on the site of the former Visborg Castle.

Criterion (iv):

The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European medieval
walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League
between 1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern,
church ruins, medieval buildings and townscape.

Criterion (v):

Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved over
time through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited
historic town has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change.
This has resulted in a townscape in which the medieval walled trading town has been
retained with distinctive layers over time until the present day. Functional continuity is
reflected in its structure as a county, diocesan, commercial and residential town.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Integrity

The property includes the walled medieval town and the surrounding dry moats and open
spaces. A significant proportion of the attributes are in good condition. The medieval
urban plan is largely intact. The town wall has been subject to partial collapses over the
years. The collapse of a section of the wall in 2012 led to a successful restoration and new
knowledge about its state of conservation. The increasing use of the church ruins for
events and activities requires the development of impact assessment and guidelines. On a
building level, incremental change through alterations that disregard conservation
principles results in a cumulative negative impact on heritage values. The visual integrity of
the walled town and historic skyline is vulnerable as the town expands and develops. The
functional continuity and structure of the town is vulnerable to the loss of functional
diversity and traditional building skills. Certain key attributes are located outside of the
property, e.g. the ruins of StGeorge and Solberga monastery, the medieval gallows hill,
limestone quarries and entry roads into the medieval town.

Authenticity

Visby is the best preserved North European walled town and example of a fortified
commercial centre. It is the most complete of the early Hanseatic towns. The original form
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of Visby, displayed in its urban fabric and overall townscape, is its most important quality.
The irregular street pattern and entry roads run from the cliff to the harbour, some with
origins in the Viking era settlement. From its heyday as a Hanseatic trading centre, the
limestone warehouses have maintained their dominance along three main streets parallel to
the shoreline. The authenticity of the medieval building elements is demonstrated in shape
and size, rectangular plan, and height and fabric. Subsequent layers of development have
conformed to the medieval scale and town layout. The Gotlandic traditional lime
production and use for stone, plaster and mortars have remained intact and play a crucial
role in conservation and craftsmanship. The town wall remains largely intact, and its high
level of authenticity is exceptional. The well- preserved dry moats and open spaces
surrounding the walled town form a fringe belt that accentuates and distinguishes the
compact medieval town. Three parallel trenches in the northern parts of the wall are
particularly distinctive. Twentieth-century urban planning took a Garden City approach to
development beyond the wall, preserving considerable areas of open space with lower
densities and strict control over building heights. While the medieval churches fell into
decay, and lost their original function, the ruins are iconic carriers of architectural and
historical significances that have remained more or less intact since the 19th century. While
Visby lost its function as a commercial metropolis during the 14th century, its urban
continuity is still reflected in a living town with retail, business, residential, educational,
cultural and tourist uses. The relocation of public authorities beyond the walled town has
transformed its spirit of place as a vibrant office-based core into a largely seasonal
residential area. Gotland and Visby are an attractive holiday destination and economically
strong property owners are both an asset and a threat to the preservation of this
environment.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Protection and management requirements

The property ownership is mixed with public and private owners. The church ruins are
owned and managed by the State, while St Mary's Cathedral is owned by the parish. The
town wall and its towers are primarily owned by the local authority and have traditionally
been managed by the state. A small number of landmark buildings remain in local authority
ownership although several have been sold due to privatization processes. The majority of
the domestic houses and commercial properties are in private ownership. The statutory
'detailed plan' for the walled town of Visby together with the associated building code
regulates preservation of the built environment and new development within the walls
under the Planning and Building Act, for which the municipality is responsible. In addition,
257 building monuments are designated by the state under the Cultural Heritage Act, which
also protects the archaeological remains of the entire property. The property is recognized
by the state as an 'area of national interest' under the Environmental Code. In February
2010, the municipal council approved a statutory detailed conservation plan for the whole
World Heritage property. This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes statutory building guidance, primarily for property owners, but also for municipal
public areas. Management of the property rests with several organizations. Gotland
Municipality is the coordinating organization, with a site manager, carrying the overall
responsibility through the City/Regional Council. A World Heritage Studio brings together
different functions and departments
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within the municipality concerning conservation and development. The state manages the
town wall and the church ruins. The County Administrative Board is responsible for
implementing the Cultural Heritage Act and has a supervisory role in conservation on
behalf of the state. The World Heritage Advisory Council consists of a steering committee
of three key organizations; Gotland Municipality, the County Administrative Board and
Gotland Museum, as well as other stakeholders such as representatives of residents,
businesses, tourism, property owners, research and education. A World Heritage Forum is
held annually to facilitate public engagement and dialogue on specific issues. The
management plan from 2003 is under review. Its objectives are integrated with the
Development Plan for Visby 2025. Management of the town wall is presently being
reconsidered.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Negotiations are underway between the Swedish National Heritage Board, having
traditionally been responsible for its maintenance, and the owner, Gotland Municipality.
Successful future management of the town wall requires both long-term funding and a
clear agreement between the authorities. A buffer zone needs to be demarcated to address
development pressure in the vicinity of the property. The building of a new harbour for
larger cruise ships requires a sustainable tourism framework. Processes of privatization,
gentrification and increased tourism threaten the functional diversity and social balance of
the town. A strategy for risk management needs to be developed, including a fire
protection system.
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Bilaga 2: Lagstadgat skydd, organisation och uppföljning

Lagstadgat skydd, organisation och uppföljning samt strategiska
utgångspunkter
Ett välfungerande system för skydd och förvaltning är avgörande och en integrerad del av
de villkor som ställs vid utnämningen av världsarv. ”Förutsättningar för att kunna skydda
och vårda världsarven är enligt konventionen att det finns ett legalt skydd, en lämplig
organisation, finansiella resurser samt kunskap och kompetens”.24
Som beskrivits i föregående kapitel är skydd och förvaltning ett av de tre benen av
världsarvsvärdet. Det handlar om såväl skydd och lagstiftning som säkerställer världsarvets
bevarande och hållbara användning som en tydlig bild av roller och ansvar för världsarvet.
Även ägarna har en central roll eftersom dessa är viktiga delar av den gemensamma
världsarvsförvaltningen.

Skydd och lagstiftning

Det finns ingen specifik ”världsarvslagstiftning” för skydd av världsarv inom svensk
lagstiftning. Enligt världsarvskonventionen ska ett lands lagstiftning vara sådan att
världsarvets skydd kan garanteras. För Hansestaden Visby gäller de lagstiftningar som
beskrivs i detta avsnitt som skydd för bevarande och utgör även en av förutsättningarna för
kvalifikation som världsarv. I dessa lagar regleras bland annat användningen av mark- och
vattenområden, bebyggelseutvecklingen och skyddet av kulturmiljön. Bedömningen är att
den svenska lagstiftningen i sig bör vara tillräcklig men behöver efterföljas på rätt sätt för
att uppnå ett fullt skydd.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ringmuren, ruinerna och vallgravarna skyddas som fornlämning enligt kapitel 2 av
kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär bland annat att det är förbjudet att utan tillstånd
göra ändringar på något sätt. Tillstånd för om- och tillbyggnader och markingrepp intill en
fornlämning måste sökas enligt kulturmiljölagen. Tillstånd krävs även i samband med till
exempel skyltning, belysning eller borttagande av desamma. Skyddet som fornlämning
enligt kulturmiljölagen är ett starkt skydd, dock finns delvis brister i att ansökningar om
tillstånd inte alltid görs.
Bebyggelsen i Visby innerstad skyddas delvis som byggnadsminnen enligt kapitel 3 av
kulturmiljölagen. Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en byggnad kan få men
det finns brister i lagens tillämpning vad det gäller att säkerställa ett fullgott skydd för
världsarvet ur ett helhetsperspektiv. Det är därför av stor vikt att detaljplanen för Visby
innerstad utgör ett heltäckande skydd för ett långsiktigt bevarande av världsarvet.
Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen (2018-1119) beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om Miljöoch byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kapitel 9) inom
det geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut
1987 och 1997.
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Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad. Förordnandet innebär
att länsstyrelsen kan överpröva Miljö -och byggnadsnämndens beslut om rivningslov inom
det angivna området. Bedömningen är att förordnandet inte kommer att hävas.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (1988:950) fastställer att det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter
ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Kulturmiljölagen innefattar bestämmelser
om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, om utförsel och
återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av kulturegendom.

Fornminnen

Fornlämningar får inte utan tillstånd tas bort, grävas ut eller på annat sätt t.ex. genom
bebyggelse eller plantering ändras eller skadas (kapitel 2). Till en fast fornlämning hör ett så
stort område som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme
med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde och dess
gränser kan, om så bedöms nödvändigt, fastställas av länsstyrelsen i ett särskilt beslut. Detta
gäller såväl för kända som ännu okända fornlämningar.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturlagren i Visby innerstad är enligt kulturminneslagen klassade som fornlämning enligt
kulturmiljölagen. Detta medför att ingrepp, övertäckning, arbeten vid eller intill ringmuren
och kyrkoruinerna samt markingrepp innanför muren alltid kräver tillstånd från
länsstyrelsen. Visby innerstad innehåller kulturlager från förhistorisk och historisk
verksamhet. Det finns flera fornlämningar registrerade i innerstaden. Stadskärnan omfattas
i sin fysiska utbredning innanför muren och vallgravarna som fornlämning och definieras
som stadslager (fornlämning RAÄ-nr: Visby 107:1, L1976:5295). Begreppet stadslager
innebär enligt Riksantikvarieämbetets definition ”kulturlager i miljöer av stadskaraktär
(städer, köpingar, vissa handelsplatser)”.
Övriga fornlämningar i Visby innerstad är: Visby ringmur (RAÄ Visby 105:1 L1976:5392);
Visborgs slott (RAÄ Visby 65:1-2 L1976:5238 och L1976:5239); minneskorset (RAÄ Visby
63:1 L1976:5236); vraklämning i Almedalen (RAÄ Visby 79:1 L1975:7051); och
stenåldersboplatsen vid Stora Torget (RAÄ Visby 79:1 L1976:5315). Kyrkoruinerna i
innerstaden är också klassade som fornlämningar med egna fornlämningsnummer.

Byggnadsminnen

Byggnader, parker och trädgårdar kan byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen. En
byggnadsminnesförklaring är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk lagstiftning.
Vem som helst kan väcka frågan om byggnadsminnesförklaring, frågan ställs till
länsstyrelsen som fattar beslut om ett objekt uppfyller villkoren för
byggnadsminnesförklaring.
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Gotland har flest byggnadsminnen av alla län i Sverige, med totalt 380 byggnadsminnen
varav 280 i Visby innerstad. Cirka en fjärdedel av innerstadens fastigheter är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Till varje byggnadsminne finns tillhörande skyddsföreskrifter som
specificerar vilka delar av byggnaden som är skyddad. Skyddets omfattning kan därför
variera från byggnad till byggnad. Det är därför viktigt att fastighetsägare och/eller brukare
av ett byggnadsminne är väl införstådda med skyddsföreskrifternas innebörd. Vid ändringar
som motstrider skyddsföreskrifterna av ett byggnadsminne krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Generellt krävs inget tillstånd vid underhålls- och reparationsåtgärder. Alla underhålls- och
reparationsåtgärder ska dock göras med traditionella material och metoder. Beroende på i
vilken omfattning och vilka kulturhistoriska värden som underhållsåtgärden omfattar kan
länsstyrelsen komma att kräva antikvarisk medverkan även vid underhålls- och
reparationsåtgärder för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. Alla
tillståndsansökningar för ändring av byggnadsminnen är kostnadsfria.
I beslutet om tillstånd till ändring av byggnadsminne har länsstyrelsen möjlighet att ställa de
villkor som krävs för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. Detta
kan till exempel innebära krav på antikvarisk medverkan, kompetenskrav på hantverkare,
val av material och metod m.m. Det är ändringens påverkan på det kulturhistoriska värdet,
snarare än ändringens storlek, som är avgörande för om tillstånd kan beviljas eller inte.
Tillstånd till ändring av ett byggnadsminne ska motiveras av särskilda skäl.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I de flesta fall begär länsstyrelsen in en antikvarisk förundersökning och kräver antikvarisk
medverkan under arbetets gång. Kostnaden för förundersökning och antikvarisk
medverkan bekostas av byggherren. Alla ändringar ska dokumenteras i en slutrapport som
länsstyrelsen ska ta del av. Dokumentationen utförs i regel av den antikvariskt
medverkande. Länsstyrelsen medverkar i den mån det är möjligt vid slutbesiktningar och
vid behov på byggmöten under restaureringsprocesserna. Vad gäller rådfrågning kring
tillvägagångssätt, material och metoder är fastighetsägaren hänvisad till den antikvariskt
medverkande.
Byggnadsminnen omfattas likt hela innerstaden av detaljplanens bestämmelser. Prövningen
för ändring av byggnadsminne är ett separat tillstånd som fattas av länsstyrelsen,
bygglovspliktiga åtgärder måste ansökas om lov hos Region Gotland. För samma åtgärd
kan det på så vis krävas tillstånd från både regionen och länsstyrelsen. Eftersom besluten
fattas utifrån från skilda lagrum kan önskad ändring resultera i ett tillstånd respektive avslag
i de skilda tillståndsprövningarna. I de allra flesta fall gör regionen och länsstyrelsen
liknande bedömningar men det händer att sökande får ett tillståndsbeslut och ett
avslagsbeslut, vilket uppfattas som mycket besvärligt för den sökande. Av juridiska skäl
finns det inte möjlighet till samråd mellan Region Gotland och länsstyrelsen, annat än i
generella principiella frågor.

Kyrkliga kulturminnen

Kulturmiljölagen omfattar även kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som
har tillkommit före utgången av år 1939. Dessa får inte ändras på något väsentligt sätt utan
tillstånd från länsstyrelsen. Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall även vårdas och
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underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas.
Visby domkyrka (Sankta Maria) är den enda kyrkan inom världsarvet och skyddas av
kulturmiljölagen som kyrkligt kulturminne. Domkyrkan ägs av Visby domkyrkoförsamling.
Det krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen, i fråga om ändringar, ingrepp, rivning, flytt och
ombyggnader, exteriört likt som interiört av en kyrkobyggnad och kyrkotomter.
Kyrkobyggnader har inte individuella skyddsföreskrifter till skillnad från byggnadsminnen.
Svenska kyrkan tilldelas årligen medel (kyrkoantikvarisk ersättning) från staten för vård av
kyrkobyggnader, kyrkotomter, inventarier och begravningsplatser. Svenska kyrkan beslutar
om och fördelar dessa medel som stiften kan ansöka om.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Den ska tillämpas så att
bland annat värdefulla natur och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska
mångfalden bevaras och att miljön i övrigt används så att, en från bland annat kulturell
synpunkt, långsiktigt god hushållning tryggas. Enligt de grundläggande bestämmelserna för
hushållning med mark- och vattenområden (bilaga 3) anges att områden som har betydelse
på grund av deras natur- eller kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Riksintresse för kulturmiljövården ska avspegla landets
historia. Begreppet ”påtaglig skada” är centralt i bedömningar om förändringars påverkan
på riksintresset.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riksintresset Visby

Visby innerstad är sedan 1987 klassificerat som riksintresse för kulturmiljövård enligt
miljöbalkens föreskrifter. Det geografiska området för riksintresset för kulturmiljövård
omfattar staden innanför murarna, vallgravarna, strandgärdet och den inre hamnen.
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Åtgärder utanför
riksintressets gränser får heller inte utföras om dessa kan komma att medföra påtaglig skada
för riksintresset.
Kulturvärdena inom riksintresset ska skyddas genom kommunens planläggning.
Länsstyrelsen ska tillhandahålla kommunen kunskapsunderlag om riksintressets
kulturvärden, så att dessa kan skyddas genom planläggning. Det är Riksantikvarieämbetet
som fattar beslut kring riksintressen för kulturmiljövård, länsstyrelsen bereder underlaget
inför beslut och revidering av riksintressebeskrivningar. Länsstyrelsen arbetar med att
uppdatera och revidera riksintressebeskrivningarna för länets riksintressen för
kulturmiljövård.
Länsstyrelsen företräder de statliga intressena i dialog med kommunen. Om länsstyrelsen
bedömer att riksintressena inte skyddas genom planläggningen har länsstyrelsen möjlighet
att upphäva en detaljplan.
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I beskrivningen av riksintresset och världsarvet Hansestaden Visby framhålls upplevelsen
av den medeltida staden, både när det gäller anblicken från land och vyn från havet. Detta
upplevelsevärde får inte förvanskas. Texten talar bland annat om betydelsen av att behålla
den öppna ytan utanför stadsmuren och miljön längs infartsvägarna. Det är en viktig
uppgift i tillståndsprövning att pröva dessa frågor ur aspekten på vad den medeltida staden,
och upplevelsen av densamma, tål i förhållande till nytillkommande
bebyggelse/anläggningar.

Anmälan för samråd

Verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälas för samråd
(kapitel 12). För Hansestaden Visby kan detta bli aktuellt vid verksamhet eller åtgärd som
påverkar särskilt skyddsvärda träd: 1) jätteträd, grövre än 1 meter i diameter; 2) mycket
gamla träd, gran, tall ek och bok äldre än 200 år övriga trädslag äldre än 140 år; 3) grova
hålträd, träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.
Alléer skyddas genom biotopskydd enligt miljöbalken och kräver biotopsskyddsdispens
från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen (2010:900) och det är lämpligt att skydda
Visby innerstad genom en detaljplan som innehåller bestämmelser om hur den byggda
miljön samt offentlig mark ska bevaras och utvecklas. Enligt gällande plan ska bebyggelse,
trädgårdar och parker hanteras varsamt och skyddas från förvanskning. Nuvarande
fastighetsindelning ska ligga fast. Ändringar och nya användningssätt ska prövas utifrån
byggnadernas specifika kulturvärden och inte innebära skada på dessa. Den utökade
bygglovsplikten omfattar bland annat underhåll av byggnaders exteriör, trädfällning samt
mindre fasadändringar. Förvanskningsbegreppet är inte definierat i vare sig lagtext eller
motivtext och är inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt
värdefull som är skyddade.
I februari 2010 godkände kommunfullmäktige en detaljplan med tillhörande
byggnadsordning för Visby innerstad. Byggnadsordningen riktar sig till fastighetsägare,
verksamma och besökare och ska användas för att tolka planens bestämmelser och
underlätta för handläggare att fatta beslut. Praxis har arbetats fram med ett antal rättsfall
gällande framför allt takbalkonger och takterrasser/altaner där byggnadsnämndens beslut
att neka tillbyggnader gillats av domstolarna/vunnit laga kraft.

Detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad

Den gällande detaljplanen för Visby innerstad har till syfte att skydda innerstadens
kulturvärden. I planbeskrivningen definieras detta på följande vis: […]”Genom denna
detaljplan ska skapas förutsättningar för en utveckling som kan ske i samklang med stadens
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kulturvärden så att de inte påverkas negativt. Hänsyn ska tas till att staden utvecklats under
närmare tusen år. I planen anges därför regler till stöd för fastighetsägarna hur bebyggelsen
och miljöerna i Visby innerstad ska vårdas, förvaltas och utvecklas […]”.25
Den gällande detaljplanen har restriktiva bestämmelser avseende ändringar av den rådande
fastighetsindelningen. Redan vid antagandet av detaljplanen ansågs detta vara ett problem.
Byggnadsnämnden beslutade därför (2014-05-28, Bn § 132) att ge förvaltningen i uppdrag
att upprätta tilläggsbestämmelser för detaljplan för Visby innerstad i syfte att möjliggöra för
nödvändiga fastighetsbildningar.
I dagsläget är bedömningen att det finns anledning för miljö- och byggnadsnämnden
(MBN) att utöka uppdraget från 2014 med ambitionen att detaljplanen på ett tydligare sätt
ska leva upp till planens syfte och därmed även effektivisera och förenkla handläggningen
av bygglov i Visby innerstad. Med hänvisning till erfarenheterna av den tidigare gällande
detaljplanen, bedömdes då att reglering av användningssättet eller zonindelning av
verksamheter inte var nödvändig. Förutsättningarna i Visby innerstad har sedan
detaljplanens ikraftträdande förändrats i så hög grad att ytterligare reglering kan anses
nödvändig för att upprätthålla detaljplanens grundläggande syfte. Utvecklingen går alltmer
mot en mer monofunktionell stad med fokus på korttidsboende, handel och restauranger.
Förändringstrycket på existerande byggnader och obebyggd mark har ökat markant.
Kontrollen över exteriöra förändringar av byggnader, plank och murar fungerar men
detaljplanen ger inte tillfredställande möjlighet att styra över funktion i byggnader liksom
placering, storlek och byggnadshöjder för tillkommande byggnader.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid detaljplanens antagande fanns inte föreställningen att utrymme för nybyggnader på
redan bebyggda fastigheter var omfattande. Riktlinjerna i byggnadsordningen fokuserade
därför på att gälla vid förändringar av befintliga byggnader. Den enda ”regel” som avser
nybyggnad är en hänsynsbestämmelse som påtalar förbud mot överexploatering, dock utan
att precisera begreppet, vilket i praktiken betyder att regeln svårligen kan användas som
stöd för handläggning och beslut. Även viljan att riva byggnader var underskattad när
detaljplanen antogs. Bestämmelser och/eller riktlinjerna för när det kan anses befogat att
riva byggnader i innerstaden saknas i den gällande detaljplanen.
Bygglovsprövningen när det gäller ändring av befintlig bebyggelse sker nästan uteslutande
med utgångspunkt från en antikvarisk förundersökning (enligt detaljplanens
varsamhetbestämmelser) där de specifika kulturvärdena som påverkas lyfts fram och en
konsekvensanalys ger underlag för tjänstepersoner och MBN att göra rätt bedömning i
ärendet. Den antikvariska förundersökningen som bekostas av byggherren har även en
viktig funktion i utförarstadiet där förslag på antikvariska kontrollpunkter styr vad och i
vilka skeden den antikvariskt sakkunnige ska utföra kontroll på bygget. Processen finns
beskriven på Boverket. Det är avgörande för att bibehålla kulturvärdena att antikvarisk
expertis finns med på ett tidigt stadium. Syftet är inte att hindra en utveckling av
fastigheterna i Visby innerstad utan se till att utvecklingen sker på ett sätt som förädlar
kulturvärdena istället för att förbruka dessa.
För Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt där bygglov behövs för bland annat
exteriört underhåll, mindre fasadändringar och trädfällning. Tillämpningen av detaljplanens
bestämmelser framförallt när det gäller underhållslov har kritiserats från fastighetsägare
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håll, då man uppfattar lovplikten som en misstroendeförklaring mot ägarnas egen förmåga
att sköta sin fastighet. Det är dock inte avsikten med bygglovsprövningen. En mindre del
av underhåll utförs av fastighetsägaren som själva har den kunskap som krävs. Vid nästan
alla husrenoveringar uppenbarar sig skador med röta och frostsprängningar som orsakats
av felaktigt eller bristfälligt underhåll. Det finns ett tveklöst behov att bevaka med vilka
material och metoder husen underhålls för att tillgodose ett långsiktigt bevarande och
behålla områdets autenticitet.
En fungerande tillsyn är också en förutsättning för att uppnå utveckling/bevarande målet.
Det handlar mycket om rättviseaspekten där de som kategoriskt undviker att söka lov,
bryter mot startbesked eller inte följer vad som angivits i lovet upplever att det lönar sig
och att detta förfarande inte får några konsekvenser. För småhusägare som försöker göra
rätt upplevs detta med rätta som orättvist och ger märkliga signaler från myndighetshåll.
Byggnadsordningen är en del av detaljplanen för Visby innerstad och ska användas för att
underlätta tolkningen av planens bestämmelser. I byggnadsordningen finns de
karaktärsdrag och värden preciserade som varsamhetskravet speciellt ska inriktas på.

Förordnande om prövning av rivningslov

Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen (2018-1119) beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om Miljöoch byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kapitel 9) inom
det geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut
1987 och 1997. Beslutet går inte att överklaga och det finns inget slutdatum för
förordnandet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad. Förordnandet innebär
att länsstyrelsen kan överpröva Miljö -och byggnadsnämndens beslut om rivningslov inom
det angivna området. Bedömningen är att förordnandet inte kommer att hävas förrän det
införs ett tillräckligt skydd för riksintresset i detaljplanen.
Med anledning av att ett långt större antal fastigheter ingår i detaljplanelagt område är det
av största vikt att detaljplanen uppfyller de bevarandeintentionerna som finns.
Bedömningen är att världsarvets värden kan skyddas via planläggning. För att säkerställa
skyddet av världsarvet krävs dock att detaljplanen är tydligare och mer detaljerad, där en
hög ambitionsnivå av att bevara kulturvärdena är styrande för möjliga utvecklings- och
exploaterings möjligheter. Detaljplanen ska vara så pass detaljerad att oåterkalleliga ingrepp
inte går att genomföra utan tillstånd.

Annan lagstiftning

Utöver ovannämnda beskrivning av världsarvets skydd i lagstiftningen finns ytterligare
lagar som påverkar användning och stadsmiljö i Visby innerstad.
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Hansestaden Visbys förvaltning och organisation

Hansestaden Visby förvaltas av flera olika aktörer som tillsammans utgör en samlad
organisation för världsarvet. Den rådande organisationen bygger på ett förslag som antogs
av kommunstyrelsen 2007 och som utgick från arbetet med 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Syftet var att möjliggöra ett mer offensivt arbete kring
världsarvsarbetet genom en organisation bestående av ett världsarvsråd, en
världsarvssamordnare, en världsarvsstudio och världsarvsforum som en arena för att skapa
delaktighet hos allmänheten i världsarvet.
Detta avsnitt vidareutvecklar och förtydligar organisationen i linje med den nationella
världsarvsstrategin. Enligt den får länsstyrelsen en tydligare roll i världsarvsarbetet och ”bör
bidra till god förvaltning av världsarven och bör i det arbetet utse världsarvsråd eller
motsvarande för världsarven, samordningsansvaret för världsarvet och vara pådrivande i
arbetet med förvaltningsplanerna”.26
För Hansestaden Visby är tillämpningen av plan- och bygglagen avgörande för att
säkerställa skyddet av världsarvet. Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen genom
sitt planmonopol och bygglovshanteringen. Länsstyrelsen anser därmed att funktionen som
världsarvssamordnare fortsatt bör tillhandahållas av Regionen Gotland som därmed
fortsätta att ansvara för samordningsansvaret. Av de dryga 1000 fastigheterna i innerstaden
är knappt 300 byggnadsminnen, majoriteten av bebyggelsen får således sitt skydd genom
plan- och bygglagen. Det faller sig på så vis naturligt att funktionen som
världsarvssamordnare innehas av regionen för att göra vägen kortare mellan beslut och
samordnare. Regionantikvarien har en särskild lagstadgad funktion i bevakningen av
kulturvärden enligt PBL och ska informera världsarvssamordnaren om förändringar som
kan komma att påverka världsarvet negativt.

Världsarvsrådet
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Världsarvrådet är ett viktigt forum för samverkan, samråd, informationsutbyte och samtal
mellan olika aktörer på lokal och regional nivå som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet. Världsarvsrådet bör också samverka och bidra med underlag i den
periodiska rapporteringen till Unescos världsarvskommitté så att rapporteringen om
världsarvet blir komplett och förankrad i de organisationer som berörs.
Världsarvsrådets huvudsakliga roll är att säkerställa att världsarvsvärdet upprätthålls och att
målen i strategi och handlingsplan förverkligas. Världsarvsrådet har en central roll i
framtagandet av strategi och handlingsplan för hur världsarvet ska förvaltas med ett
integrerat hållbarhetsperspektiv och som ger en samlad bild av alla aktörers del av
förvaltningen av världsarvet. Världsarvsrådets aktörer ansvarar gemensamt för strategin och
handlingsplanens implementering och att den följs upp och uppdateras.
Hansestaden Visbys första världsarvsrådsmöte hölls den 12 oktober 2007 och samlade
representanter från Gotlands kommun, länsstyrelsen och Gotlands museum. Ytterligare
aktörer har knutits till rådet sedan dess. I dagens världsarvsråd för Hansestaden Visby ingår
representanter från följande organisationer: Region Gotland, Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Gotlands Museum, Visby innerstadsförening,
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Hyresgästföreningen, Visby Centrum, Fastighetsägarna, DBW:s innerstadsråd, Uppsala
universitet Campus Gotland, Gotlands förenade besöksnäring. Diskussioner har även förts
kring vikten av andra aktörer som exempelvis Medeltidsveckan och Nätverk för
byggnadsvård på Gotland. Under tidsperioden för strategin kan fler aktör komma att bli
aktuella som medlemmar i rådet. Antalet ledamöter från respektive organisation har varierat
över tid.
Världsarvsrådet träffas fyra gånger om året. Region Gotland genom världsarvssamordnaren
sammankallar till möten. Regionstyrelsens ordförande eller motsvarande innehar
ordförandeposten. I egenskap av ”borgmästare” är regionstyrelsens ordförande även
Hansestaden Visbys politiske representant i nätverket för världsarvsstäder (OWHC).
Politisk förankring av det övergripande strategiska och praktiska arbetet är av stor vikt.
En mer detaljerad instruktion för världsarvsrådet behöver tas fram som specificerar rådets
funktion, arbetssätt och representation.

Världsarvssamordnare

Enligt den nationella världsarvsstrategin har världsarvssamordnaren ett övergripande
strategiskt och samordnande ansvar att se till att organiseringen i världsarvsarbetet i sin
helhet fungerar på lokal/regional nivå. Världsarvssamordnaren ansvarar även för att leda
och samordna arbetet med att ta fram, uppdatera och följa upp en strategi och
handlingsplan för världsarvet (förvaltningsplan). Världsarvssamordnaren är kontaktperson
för världsarvet i förhållande till myndigheter och andra aktörer som behöver en ingång till
världsarvets förvaltare och olika aktörer och representerar världsarvsförvaltningen utåt.
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Tjänsten världsarvssamordnare inrättades på Region Gotland år 2005 vid dåvarande
arkitektkontoret, idag är tjänsten placerad inom avdelningen för regional utveckling vid
Regionstyrelseförvaltningen. Tjänsten fortsätter att vara placerad inom Region Gotland
som innehar den samordnande funktionen för världsarvsarbetet. Världsarvssamordnaren
sammankallar världsarvsrådet och världsarvsstudion inom Region Gotland som är viktiga
forum för samarbete mellan interna och externa aktörer inom världsarvsarbetet.
Sedan 2018 finns ett världsarvskontor i Donnerska huset vilket utgör en fysisk del av
kanslifunktionen för Hansestaden Visby. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar
för samordning av världsarvet inom Region Gotland med stöd kring exempelvis
kommunikation och ett tillgängligt världsarvskontor som fungerar som ett nav i en
världsarvsorganisation bestående av många olika förvaltare och aktörer. En effektiv
hemsida behöver utvecklas för världsarvet för en mer synlig och sammanhållen
organisation och kommunikation kring världsarvet. I tider av begränsade resurser är detta
en utmaning men behovet kvarstår.

Världsarvsstudio

Det aktiva världsarvsarbetet inom Region Gotland bedrivs genom en världsarvsstudio som
ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordinera insatserna
och följa upp åtgärder i strategi och handlingsplanen, samt utveckla riktlinjer för
exempelvis information och skyltning. I världsarvsstudion ingår världsarvssamordnaren
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(RSF) stadsarkitekten (SBF), regionantikvarien (SBF), stadsträdgårdsmästare (TKF) och en
representant från fastighetsförvaltningen (TKF). Dessa utgör viktiga kompetenser för
världsarvsarbetet och för de delar av världsarvsarbetet som Region Gotland ansvarar för.
Världsarvsstudion kan utökas med flera förvaltningsrepresentanter enligt behov och olika
representanter kan bjudas in utifrån tematiska arbetsområden.
Världsarvsstudion ska vara en tillgång för samtliga aktörer inom Region Gotland och
behöver skapa samsyn och samförstånd kring världsarvet inom regionen. De olika
förvaltningarna och avdelningar inom varje förvaltning bör känna till vilka projekt som
planeras inom och i anslutning till världsarvet så att en bedömning av påverkan kan göras
innan genomförande.

Världsarvsforum

Världsarvsarbetet sker i dialog med ett brett spektrum av aktörer och världsarvsforum är
tänkt som en arena för kontakt med allmänheten och olika grupperingar i samhället. Det
kan handla om större möten med en bredare allmänhet såväl som tematiskt inriktade
möten med särskilda fokusgrupper. Minst ett världsarvsforum ska hållas årligen för att
möjliggöra deltagande och engagemang i världsarvsarbetet. Region Gotland och
länsstyrelsen ansvarar gemensamt för att världsarvsforum är en plattform för delaktighet i
världsarvsarbetet.

Beskrivning av organisationernas roller och ansvar

Detta avsnitt beskriver världsarvsrådets intressenter men även andra nyckelaktörer som har
en viktig roll i världsarvsarbetet.
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Region Gotland

Region Gotland är den samordnande organisationen för världsarvsarbetet med en
heltidsanställd världsarvssamordnare som sammankallar världsarvsrådet och ska följa
instruktioner i den nationella strategin för världsarvsarbetet. Regionen Gotland har genom
det kommunala och regionala uppdraget ett myndighetsansvar för världsarvet utifrån
samhällsplanering och regionala utveckling, t.ex. tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och
att göra konst och kultur tillgängligt på regional nivå.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska beslut kring världsarvet och har ett
särskilt ansvar för att visionen för världsarvet säkerställs och förankras brett på strategisk
nivå. Här finns också ansvar för regional utveckling, kommunikation, tillväxtfrågor,
besöksnäring och internationellt samarbete. Teknikförvaltningen ansvarar för förvaltning
av allmänna platser, park- och gatumark samt de av regionen ägda byggnader inom
världsarvet, med ansvar för underhålls- och ändringsarbete på dessa.
Samhällsbyggandsförvaltningen ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen.
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Den politiska organisationen består av regionstyrelsen, regionfullmäktige, miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden. Här tas politiska
beslut kring frågor som förvaltningarna bereder.

Länsstyrelsen

Enligt den nationella strategin för världsarvsarbetet har länsstyrelsen ett grunduppdrag i
världsarvsarbetet och utöver grunduppdraget kan länsstyrelserna ”forma sin roll och sitt
ansvar ytterligare utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov”.27
Länsstyrelsen ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå vilket
omfattar tillsyn av kulturmiljön generellt på Gotland och även tillsynsansvaret för
världsarvet. Länsstyrelsen har således ett tillsynsansvar på statens vägnar angående
världsarvets bevarande och ansvarar för återkommande uppföljning och återrapportering
om världsarvet till Unesco genom samarbete med Region Gotland och rapportering till
Riksantikvarieämbetet.
Myndigheten skall säkerställa att hänsyn tas till fornlämningar, byggnadsminnen och
kyrkomiljöer så som de regleras i kulturmiljölagen. Med anledning av det höga antalet
byggnadsminnen i länet är tillsynsplanen lagd på tio år. Genom kulturmiljöanslaget har
länsstyrelsen en viktig funktion som bidragsgivare till både privata ägare och organisationer
vad gäller vård, användning och utveckling av kulturmiljöer. I arbetet ingår att föra en
dialog med fastighetsägarna, förbättra kännedom om byggnadsminnen samt se över
behovet av underhåll och rådgivning.
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Riksantikvarieämbetet

Utöver ansvaret för världsarvsarbetet på nationell nivå har Riksantikvarieämbetet en
särskild och unik roll i förhållande till Hansestaden Visby som förvaltare av stadsmuren.
Stadsmurens ägs av Region Gotland men RAÄ har förvaltningsansvaret. Under 1800-talet
bestämdes på landets högsta politiska nivå att ”ringmuren” skulle bevaras och skyddas, d v
s att staten skulle ta på sig ett skötselansvar. Det beslutades att Vitterhetsakademin skulle
ansvara för det, ett ansvar som de har haft långt in på 1900-talet. Ansvaret för ringmuren
överfördes under senare delen av 1900-talet till RAÄ. Ringmuren är en nationell
angelägenhet och staten har ett samlat ansvar för att framför allt säkerställa tillsyn,
underhåll och reparationer för all framtid. I linje med detta arbetar RAÄ med att ta fram en
förvaltningsplan för att långsiktigt säkerställa murens förvaltning och fortbestånd. Rollen i
världsarvsrådet avgränsas till ansvaret för ringmuren och är skild från RAÄ:s roll som
nationell myndighet för kulturarvsfrågor, såväl som rollen som samordnare för det
nationella världsarvsarbetet.
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Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar de statligt ägda fastigheter som haft en väsentlig roll i
Sveriges historia och som representerar ett mycket stort kulturhistoriskt och
samhällsekonomiskt värde. Till SFV:s huvudsakliga mål hör bevarande och förädling av
kulturhistoriskt värde. SFV lägger stor vikt vid genomtänkt användning och att hitta
nyttjare som ser värdet som en tillgång. Sedan 2015 förvaltar SFV i Visby innerstad
fastigheterna Residenset 1, Helgeandshuset 2, kyrkoruinerna och fyra delar av ringmuren
som tidigare förvaltades av Riksantikvarieämbetet.

Gotlands Museum

Gotlands Museum har som länsmuseum med uppdrag att bevara och tillgängliggöra det
gotländska kulturarvet en viktig roll att spela i vården av och kommunikationen kring
världsarvet. I museets utställningar, samlingar, arkiv och bibliotek finns betydelsefulla
föremål och dokument som berättar historien om Gotland och Visby. Museet har under
lång tid verkat med kompetens inom det byggnadsantikvariska och arkeologiska fältet.
Gotlands Museum ansvarar dessutom på uppdrag av Statens fastighetsverk för att
kyrkoruinerna i Visby hålls tillgängliga för allmänheten. Gotlands Museum är även en viktig
knytpunkt för allmänheten och som besöksmål en viktig aktör i besöksnäringen på
Gotland.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan äger, brukar och förvaltar ett flertal fastigheter och byggnader i världsarvet.
Flera av dem används i en obruten tradition för samma ändamål som de uppfördes för
under medeltiden. Den mest välbesökta av dem är Sankta Maria domkyrkan, som är ett av
Gotlands mest besökta turistmål med över 300 000 besökare per år. Kyrkan är öppen
dagligen året runt för besök. Förutom gudstjänster och förrättningar är det också en viktig
arena för konst och musik.
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Trossamfundet Svenska kyrkan i Visby stift har drygt 38 000 medlemmar. Det har sedan
1527 varit ett eget stift. Innan dess var Gotland en del av Linköpings stift.
Kyrkoordningen reglerar verksamheten i Svenska kyrkan och beslutas av kyrkomötet. Den
förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.
Församlingarna och stiften är självständiga organisationer som lyder under Lag (1998:1593)
om trossamfund och Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan.
Ett av instrumenten för biskopen är de visitationer som utförs med tillsyn och främjande
över församlingsliv och förvaltning. Stiftsstyrelsen fördelar den kyrkoantikvariska
ersättningen (KAE) inom det egna stiftet, efter tilldelning från Kyrkostyrelsen. KAE är den
statliga ersättning som svenska kyrkan får för att förvalta det största sammanhållna
kulturarvet i Sverige.
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Visby innerstadsförening

Visby Innerstadsförening är en ideell förening som arbetar för en sund boendemiljö i en
levande Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verksamheter.
Föreningen svarar på remisser och verkar på olika sätt för påverkan och opinionsbildning.
Cirka 400 hushåll är medlemmar. Det stora antalet är tecken på att det finns ett behov av
en förening som tillvaratar gemensamma intressen i innerstaden.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och
rättigheter.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande
fastighetsmarknad. Medlemmar är bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och lokaler.
Fastighetsägarna verkar för hyresrättens bevarande och för enkla, tydliga och välmotiverade
administrativa regler vad gäller till exempel bygglov och avgifter. Fastighetsföretagande
handlar inte enbart om att bygga och drifta på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det
handlar även om en eftersträvan av helhetsansvar för verksamhet och hur den påverkar de
som bor, använder och arbetar i fastigheterna. Socialt ansvarstagande är viktigt så att
hyresgäster upplever trygghet och trivsel vilket ger nöjda hyresgäster och en levande
innerstad.
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Visby Centrum

Visby Centrum är en intresseorganisation som samlar företagare verksamma i Visby
innerstad och Öster Centrum. Organisationen verkar för utveckling av stadsmiljön och
målet om en levande stad genom att bland annat arrangera aktiviteter i stadskärnan. Visby
Centrum verkar för att alla besökare i stadskärnan ska erbjudas en attraktiv mötes- och
handelsplats med ett brett och högkvalitativt utbud av shopping, service och aktiviteter,
samt att verksamheter ska bedrivas med hänsyn till stadens unika miljö och särart. Visby
Centrum är en nyckelaktör i samordningen av Visbydagen som bildades samma år som
Hansestaden Visby blev ett världsarv.

DBW:s innerstadsråd

DBW:s innerstadsråd är en del av sällskapet D.B.W (De Badande Vännerna) som bildades
1814 av en samling herrar för att ”verka något nyttigt för det allmänna” enligt stadgarna.
Sällskapets innerstadsråd verkar för bevarandet och lämplig utveckling av den säregna
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skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby innerstad. Innerstadsrådet
utdelar ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma och stimulera god bebyggelsevård i
Visby innerstad.

Uppsala universitet Campus Gotland

Universitetet spelar en viktig roll som plats för forskning och undervisning inom flera olika
områden i världsarvsarbetet. Uppsala universitet Campus Gotland finns ett flertal
utbildningar med direkt koppling till världsarsarbetet, exempelvis byggnadsantikvariskt
program, masters program i kulturvård och hållbar destinationsutveckling. Inom
kulturvården finns specialiserad forskning inom energieffektivisering utifrån
byggnadsvårdsperspektiv.
2016 ingick Region Gotland och Uppsala universitet ett så kallat strategiskt partnerskap för
att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och regionen, stärka den gotländska
forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets- och
utvecklingsmiljö.
Världsarv kan användas som laboratorier för lärande och forskning och bidra till bevarande
och en hållbar samhällsutveckling. Flera samarbeten har genomförts med Campus Gotland
kopplat till världsarvsarbetet i Visby. Forskningen kan bidra till alla delarna av strategi och
handlingsplan för världsarvet och även nya områden med koppling till kultur- och
naturvård. En forskningsstrategi kan utvecklas för att koppla ihop målsättningar och behov
med forskning.

Gotlands Studentkår Rindi
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Gotlands Studentkår Rindi etablerades 1998. Studentkårens huvuduppgift är att ta tillvara
studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en
fungerande arbetsmiljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter. Det finns en potential
för ett utökat samarbete med studenterna i världsarvsarbetet kring Hansestaden Visby.
Inom Unesco finns ett världsarvsforum för unga (World Heritage Youth Forum) som
anordnas i samband med världsarvskommitténs möten och möjliggör för unga att bli mer
delaktiga i världsarvsarbetet.

Gotlands förenade besöksnäring

Gotlands förenade besöksnäring (GFB) bildades 2011 för att samla företagen inom
besöksnäringen på Gotland samt att utveckla och driva besöksnäringens frågor för att
stimulera besöksnäringen i omsättning och betydelse. Organisationen har spelat en viktig
roll i arbetet med kryssningsturism och ingår i Gotland Cruise Network som är en
trepartssamverkan mellan Region Gotland, Copenhagen Malmö Port och representanter
från det gotländska näringslivet. Föreningen har under de sista åren bidragit aktivt till
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världsarvsarbetet genom att sätta fokus på vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom
besöksnäringen.

Medeltidsveckan

Medeltidsveckan har arrangerats sedan 1984 och är ett av Sveriges äldsta, mest kända
kulturevenemang. Med runt 40 000 besökare varje år har Medeltidsveckan blivit en viktig
tillväxtkraft för Gotland. Världsarvet utgör arenan för ett stort antal event och bidrar till
förmedling och kommunikation kring Hansestaden Visbys betydelse. Organisationen har
potential att spela en ännu mer framträdande aktör i världsarvsarbetet i framtiden.
Medeltidsveckan drivs sedan 2007 av driftbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB som ägs
av stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland.

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

Nätverk för byggnadsvård på Gotland är en ideell förening bestående av företag och
organisationer med intresse och kunskap inom restaurering och traditionellt byggande.
Nätverket har bred erfarenhet och väldokumenterade kunskaper om traditionella
byggnadsmaterial inom restaurering. Föreningen är en viktig aktör genom att den förvaltar
och utvecklar Gotlands byggnadstradition som spelar en avgörande roll för världsarvets
långsiktiga omhändertagande.

Sveriges Arkitekter Gotland
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Sveriges Arkitekter Gotland är ett nätverk för arkitekter som är verksamma på Gotland och
för arkitekter med ett särskilt intresse för utvecklingen på Gotland. Nätverket vill bidra till
att öka kunskapen och medvetenheten kring arkitektur, landskap och hållbar
samhällsbyggnad och vänder sig till alla invånare på Gotland. Vidare är nätverket en aktiv
part i samhällsdebatten och politiken, ordnar seminarier och föreläsningar och visar genom
projekt som Pop up-park Visby goda exempel hur staden kan användas av fler.

Strategiska utgångspunkter

Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby har utvecklats utifrån nationella och
internationella styrdokument som beskriver hur världsarven ska tas om hand samt bidra till
en hållbar samhällsutveckling. I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga strategiska
utgångspunkterna för strategins mål och åtgärder.

Världsarvskonventionen
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Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Hittills har 191 länder undertecknat konventionen och
därmed åtagit sig att skydda världsarven inom sina områden samt att stödja värnandet om
världsarv internationellt. Sverige skrev under konventionen 1984 och ratificerade den
följande år. Sedan dess har 15 världsarv utnämnts inom landets gränser, från Laponia i norr
till Örlogstaden Karlskrona i söder. Över 1 000 världsarv finns upptagna på världsarvslistan
som årligen växer i antal.
Det finns även en lista för hotade världsarv och en av anledningarna till att konventionen
instiftades var att världsarvssamfundet ansåg att vissa platser har ett sådant stort värde att
värnandet om dessa platser kräver internationellt samarbete. På listan finns världsarv som
hotas av flera olika anledningar, från krig, konflikter och naturkatastrofer till
miljöförstöring, överexploatering och okontrollerad urbanisering.
Världsarvskonventionens artikel 4 är central och handlar om att varje stat har en skyldighet
att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, presentation och överlämnande av
världsarven till kommande generationer med stöd av den nationella lagstiftningen i varje
enskilt land.

Operationella riktlinjer

För att tydliggöra och konkretisera världsarvskonventionen har världsarvskommittén tagit
fram operationella riktlinjer om hur arbetet utifrån världsarvskonventionen är tänkt att
fungera.28 De operationella riktlinjerna ska betraktas som vägledande för arbetet.
Utöver operationella riktlinjer har världsarvskommittén och världsarvskonventionens
generalförsamling antagit en rad olika normativa dokument såsom policyer och strategier
för världsarvsarbetet inom olika områden, bland annat Budapestdeklarationen (se nedan).
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Riktlinjer beskriver exempelvis världsarvsvärdets olika byggstenar som kriterier för
världsarvsutnämning och innebörden av koncepten autenticitet och integritet. Även
begreppet buffertzon tydliggörs i de operationella riktlinjerna. Det finns också instruktioner
för hur den periodiska rapporteringen om världsarvens bevarande till Unesco ska gå till.
Riktlinjerna har utvecklats över tid för att spegla världsarvskommitténs förväntningar på
världsarvsarbetet. Exempelvis har paragrafer lagts till kring hållbar utveckling för att
återspegla kopplingen till globala mål om hållbarhet.

Budapestdeklarationens 5 strategiska mål

En övergripande inriktning för arbetet med världsarven är Budapestdeklarationens fem
strategiska mål för samarbete som sammanfattas i de så kallade ”fem C:na”:


28

Credibility: öka konventionens trovärdighet som representativt och geografiskt
vittnesbörd om kultur- och naturarvsplatser av särskilt stort universellt värde;

UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
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Conservation: säkerställ effektivt bevarande av världsarv;
 Capacity-building: lyfta och utveckla kunskaps- och kompetenshöjande insatser;
 Communication: öka allmän kännedom, engagemang och stöd för världsarv genom
kommunikation;
 Community: stärka lokalsamhällenas roll i konventionens genomförande.
Den sistnämnda om lokalsamhällenas roll uppmärksammades särskilt av Unesco i samband
med världsarvskonventionens 40-års jubileum 2012.


Nationell strategi för världsarvsarbetet

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag tagit fram en Nationell strategi för
världsarvsarbetet för perioden 2020-2030 i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska
Unescorådet samt genom dialog med övriga ansvariga aktörer i världsarvsarbetet. Den
nationella strategin ger en samlad beskrivning av Sveriges arbete med världsarvskonvention
och tydliggör roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med världsarven i Sverige.
Strategin ämnar till att lyfta statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad
information, utökad samverkan och en tydligare organisation.
Strategin ämnar höja ambitionen i världsarvsarbetet och att lyfta fram dess betydelse för
samhällsutvecklingen. Visionen för det nationella världsarvsarbetet är att ”världsarven visar
vägen till en hållbar och fredlig värld”.29 Följande övergripande mål har fastställts för
världsarvsarbetet:
”Agenda 2030 genomsyrar allt världsarvsarbete i Sverige;
 Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att bevara, använda och utveckla
natur- och kulturmiljöer på ett hållbart sätt utifrån Agenda 2030-målen;
 Sverige är aktiv i det internationella samarbetet, verkar för att konventionen är ett
effektivt och trovärdigt redskap inom Unesco och lyfter världsarvens betydelse för
Agenda 2030-målen;
 Världsarvsarbetet präglas av samarbete, samverkan, dialog och lokalt
medbestämmande.”30
Den nationella strategin för världsarvsarbetet har utgångspunkt i de nationella miljö- och
kulturpolitiska målen och bidrar på så sätt till arbete med agenda 2030. De nationella målen
för kulturmiljöarbetet ska tillämpas för allt arbete med världsarv. Även miljöpolitiken är
tillämpbar i världsarvsarbetet: ”De nationella kulturmiljömålen handlar övergripande om att
främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas och att främja ett inkluderande samhälle och människors delaktighet i
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.”31
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Agenda 2030 för hållbar utveckling

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 29.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 30.
31Riksantikvarieämbetet (2019) s. 100
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30

73 (95)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Unescos arbete med världsarvskonventionen handlar alltmer om att integrera mål om
hållbar utveckling i världsarvsarbetet. Världsarvet kan användas som en plattform för
hållbar utveckling med strategi och handlingsplanen som arena för konkreta mål, åtgärder
och exempel. I världsarvsarbetet lyfts miljömässiga (klimatanpassning), ekonomiska
(arbetstillfällen, fastighetsvärden), sociala (gentrifiering, integration) och kulturella
dimensioner av hållbar utveckling fram.
Hållbar utveckling definierades utifrån tre dimensioner vid FN:s konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janeiro 1992 – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sedan dess
lyfts kulturen allt oftare fram som en fjärde dimension av begreppet hållbar utveckling. Det
har bland annat förespråkats av The United Cities and Local Governments, en internationell
sammanslutning av städer och kommunala organisationer. Vid användande av kulturen,
vilken omfattar kulturarvet och kulturmiljön, som ett strategiskt verktyg för
samhällsutvecklingen är det viktigt att förhålla sig till denna som en ändlig resurs liksom
naturmiljön som tillskrivs både egenvärde och användarvärde.
Sedan FN antog Agenda 2030 för hållbar utveckling år 2015 har världsarvskonventionens
riktlinjer allt mer kopplats till dess genomförande. Agenda 2030 upprättade 17 globala mål
för hållbar utveckling och 169 målsättningar för att ”stimulera åtgärder under de
kommande 15 åren inom områden som är av avgörande betydelse för mänskligheten och
planeten”.32 Till exempel återspeglas miljömålen i målen om bevarande och hållbar
användning av hav, och marina resurser (mål 14) och skydd, återställande och hållbar
användning av markekosystem (mål 15).
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Kulturarvets roll har specifikt byggts in i målet att göra städer och mänskliga bosättningar
inkluderande, säkra, elastiska och hållbara (mål 11), för vilket ett av de tillhörande
indikatorerna är att ”stärka insatserna för att skydda och säkra världens kulturella och
naturarv” (mål 11.4). Men bevarande av arv kan kopplas till flera andra mål. När det gäller
turism, som i sig är knutet till världsarv, konstaterar FN: s världsturismorganisation
(UNWTO) att mål 8, 12 och 14 är särskilt relaterade.33 Mål 8 handlar om anständigt arbete
och ekonomisk tillväxt och mål 8.9 kräver ”politik för att främja hållbar turism som skapar
jobb och främjar lokal kultur och produkter”. Mål 12 om ansvarsfull konsumtion och
produktion belyser behovet av att ”utveckla och implementera verktyg för att övervaka
hållbara utvecklingseffekter för hållbar turism som skapar jobb och främjar lokal kultur och
produkter” (mål 12.b).

UN (2015) ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September
2015, A/RES/70/1, United Nations, New York
33 UNWTO (2019) ‘Tourism in the 2030 Agenda’ http://www2.unwto.org/content/tourism-2030-agenda Accessed 16 July 2019
32
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Figur 1.2 Agenda 2030 och de globala målen.

Figur 1.3 kulturen som fjärde dimensionen av hållbar utveckling (ska fällas in).

Historiskt urbant landskapsperspektiv

Synen på städers bevarande har utvecklats i det internationella arbetet. Idag används
landskapsbegreppet i hur man ser på stadens kultur- och naturvärden. År 2011 antog
Unesco en rekommendation om det historiska urbana landskapet, där det urbana
kulturarvet ska ses som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling. Det
handlar om att se helheten och samspelet – staden, bebyggelsen och förhållandena på
platsen i sitt större sammanhang, men även om föränderlighet.34
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Rekommendationen växte fram utifrån en internationell debatt kring hur man ska förhålla
sig till ny arkitektur och utveckling i världsarvsstäder. De kräver ett särskilt förhållningssätt
till bevarande eftersom städer är dynamiska platser som förändras och måste anpassas till
nya omständigheter.
Grunden är naturlandskapet och det byggda landskapet, som utvecklats över tid, och
innefattar staden med dess omgivningar. Det gäller mönster och strukturer, rumslig
organisation och markanvändning, inslag av öppna rum, visuella samband, parker och
grönska. Men också landskap i bildlig bemärkelse, som det sociala, kulturella och
ekonomiska landskapet, historiska sammanhang, verksamheter och processer. Även det
mentala landskapet är viktigt, upplevelsen av miljön. Här ingår traditioner, föreställningar,
sociala och kulturella aktiviteter och hantverkskunskap.
Förändringar i det historiska urbana landskapet kräver varsam hantering och kunskap om
kultur- och naturvärden. För att skydda dessa behövs verktyg för att hantera förändringar
34

Ahlberg (2013) Förord, Rekommendationen om det historiska urbana landskapet, Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2013.
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så att livskvaliteten och stadens miljö förbättras. I världsarvsstäder ska utveckling utgå från
världsarvsvärdet vilket kräver finess i samhällsplaneringen. Genom nära samarbete mellan
olika kompetenser och sakkunskaper kan staden utvecklas och samtidigt behålla viktiga
värden genom bevarandeledd utveckling.

Andra internationella dokument

Internationella konventioner, riktlinjer och dokument (tabell), Venice Charter, Icomos,
Europarådet och Faro konventionen. Unescos konvention om kulturell mångfald (kort
beskrivning).

Regionala styrdokument

Till de huvudsakliga övergripande regionala styrdokumenten, eller måldokumenten för
Region Gotland med tydlig koppling till strategi och handlingsplan för världsarvet hör den
regionala utvecklingsstrategin, översiktsplan och fördjupad översiktsplan samt
kulturplanen. Dessa beskrivs kort i detta avsnitt.
Utöver dessa finns flera andra viktiga strategier och dokument med koppling till världsarvet
vilka beskrivs i texten om de tematiska målområdena i kapitel 2 (exempelvis regional
besöksnäringsstrategi för Gotland, detaljplan för Visby innerstad, arkitekturstrategi för
Region Gotland, energi och klimatstrategi på Gotland).

Regional utvecklingsstrategi
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Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Region Gotland
har ett regionalt utvecklingsansvar i det regionala tillväxtarbetet. Den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) är en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och ska
uppdateras löpande åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige.
En ny regional utvecklingsstrategi för Gotland är under utarbetande och ersätter den
tidigare Vision Gotland 2025. Dokumentet lyfter fram kulturens betydelse för regional
utveckling:
”Sambandet mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgång blir
alltmer tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en förändring både
internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer utgör en stor del av det som
avses med begreppet kultur”.35

35

Gotlands kommun (2008) Vision Gotland 2025: Regionalt utvecklingsprogram för Gotland, s. 13.
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Vidare framhölls vikten av att utveckla Visbys egenskaper för att stärka Gotlands
attraktionskraft och att världsarvsutmärkelsen bör användas mer aktivt i marknadsföringen
av Gotland. Visbys unicitet är en oerhört viktig resurs för hela Gotlands befolkning.
I nya regionala utvecklingsstrategier kan världsarvets roll förstärkas inom följande områden:
Stad och land - Världsarvsstatus är kopplat till en unik välbevarad kulturmiljö med särprägel
som lockar människor att bosätta sig på Gotland, som har en unik kombination av
urbanitet och närhet till landsbygd. Visbys internationella urbana historia sedan vikingatid
har resulterat i en intressant stadskaraktär som utgör en attraktionskraft för människor som
vill hitta ett alternativ till livet i storstadsregionerna där närhet till natur, landsbygd och
avskildhet blir alltmer sällsynt.
Levande världsarv - Vision Gotland beskriver värdet av att världsarvet och innerstaden förblir
en livskraftig stadsdel samt att ”handel, administration, restauranger, hotell och
kulturutbud, tillsammans med boendet skapar en levande stadskärna året runt”.36
Sambandet mellan en levande innerstad och mångfald är idag ännu mer relevant. En vital
stadskärna utgörs av blandade funktioner och användningssätt som möter olika
samhällsgruppers behov. Mångfald är ett viktigt ledord och det allmänna behöver slås vakt
om för att säkra både funktionell och social mångfald i innerstaden som ska vara relevant
för hela Gotland och som världsarv förvaltas för hela mänskligheten.
Hållbar tillväxt och sysselsättning - Världsarvets särskilda miljö skapar jobb och sysselsättning
inom flera områden som exempelvis hantverk, byggnads- och kulturvård, kreativa näringar
och besöksnäring. För universitet inom såväl forskningen som utbildning utgör världsarvet
ett laboratorium för såväl undervisning som forskning. Världsarvsstatus är fördelaktig för
utbyte av internationella erfarenheter och kompetens, samt i projektutlysningar. Genom
OWHC får Visby utbyte med ett brett spektrum världsarvsstäder.
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Bo, besöka och verka - Sambandet mellan bo, besöka och verka behöver förstärkas för
världsarvets hållbara utveckling. I varumärkesarbetet för Gotland beskrivs boende,
besökare och näringsliv som tre målgrupper som måste ”stötta varandra och sända samma
budskap för att skapa attraktivitet”.37 Sambandet handlar även om vikten av en balans
mellan olika funktioner och användningssätt som bidrar till världsarvsstadens
attraktionskraft och livskraft som stadskärna med relevans för hela Gotland.
Hållbar besöksnäring - Världsarvet spelar en viktig roll för besöksnäringen särskilt för
internationalisering och destinationsutveckling av Gotland. Vision Gotland beskriver att
”för att nå framgång i en allt hårdare internationell konkurrens bör världsarvsutmärkelsen
användas mer aktivt i marknadsföringen av Gotland”.38 En kommunikationsplan behövs
för att vidareutveckla marknadsföring och kommunikation av världsarvet med hållbarhet
som ledord. Världsarvets kulturmiljö, i vilken ingår både viktiga kultur- och naturvärden, är
liksom naturmiljön en viktig ändlig resurs som kräver integrerat strategiskt arbete för
hållbar utveckling.

Gotlands kommun (2008) s. 12.
Graffman (2007) Varumärket Gotland: sammanfattning analys och konklusioner, s. 5
38 Gotlands kommun (2008) s.13.
36
37
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Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan för Visby

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för
Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och
vattenområden. En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. I
dokumentet står bland annat följande om världsarvet:
”Visby är ett kulturellt centrum för Gotland med världsarvet – Visby innerstad – som
juvelen i kronan. Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och
gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Gotland. Den
byggda miljön i Visby ska utvecklas i samspel mellan bevarande och nyskapande med
utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck. Gammalt och nytt ska mötas i skön
förening.”39
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby – antogs av
kommunfullmäktige den 14 december 2009. Planen är ett planeringsunderlag för Visbys
framtida utveckling. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter
och enskilda, men planen är viktig genom att den bidrar till att uppfylla mål och önskad
utveckling i den regionala utvecklingsstrategin.
Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är det överordnade målet om en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Många aktörer betonar
vikten av att se kulturen som den fjärde dimensionen av hållbar utveckling, något som bör
beaktas vid en uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby. I dokumentet står
bland annat följande om världsarvet:
”Bevarandet av den medeltida stadskärnan – världsarvet Visby – är en självklarhet liksom
ambitionen att skapa en miljö där bostäder och verksamheter kan samsas och därmed
skapa förutsättningar för en fortsatt levande och blomstrande stad. En ambition är också
att innerstaden ska harmonisera med staden utanför murarna. Östercentrum ska förstärkas
som Visbys handelscentrum och tillsammans med innerstaden utvecklas till en attraktiv
stadskärna med mötesplatser och ett brett utbud.”40
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Regional kulturplan

Kulturplanen är ett verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på Gotland och
som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Kulturplanen utgår från
de nationella kulturmålen och visar på inriktningen av det löpande kulturutvecklingsarbetet
på ön. De nationella kulturpolitiska målen anger att:
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig

39
40

Gotlands kommun (2010) Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Gotlands kommun (2009) HELA VISBY/ Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
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kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”41 För att uppnå målen anges att den nationella
kulturpolitiken ska:
”Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor;
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse;
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas;
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan;
42
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”
Region Gotland kulturplan 2017-2020 antogs av regionfullmäktige i oktober 2016
(kulturplan för 2021-2024 är under utarbetande). Kulturplanen innehåller tre
fokusområden: kulturell och (social) delaktighet; villkor för kulturskapande; och
kulturdriven tillväxt och innovation. Det övergripande målet för kulturell delaktighet är att
”kulturen bygger broar mellan människor på Gotland” och ”att alla människor ska ges
möjlighet att möta kultur”.43 Mångfald är ett viktigt perspektiv kopplat till detta och som
också har stark bäring inom världsarvsarbetet. Även vikten av deltagande hos barn och
ungdomar lyfts fram. Fokusområdet villkor för kulturskapande är av vikt för
världsarvsarbetet och handlar om vikten av förutsättningar för kulturutövande,
stimulerande mötesplatser och samverkan. Fokusområdet kulturdriven tillväxt och
innovation lyfter fram vikten av att främja kulturella och kreativa näringar på Gotland.


Kulturplanen definierar begreppen kulturarv och kulturmiljö och presenterar en strategi för
kulturmiljöområdet. Den beskriver även förhållningssätt till världsarvet Hansestaden Visby
enligt följande:
”Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har
genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för innovation, kreativitet och
attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt. En viktig utgångspunkt är att utveckling ska utgå
från världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl
boende, besökare och näringsliv.”44
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I världsarvsarbetet är kulturen en viktig dimension av hållbar utveckling och även
kulturplanen betonar kulturens egenvärde. Kulturarvet och kulturmiljön ska ses som en
ändlig resurs liksom naturmiljön.

Region Gotland (2016) Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Region Gotland (2016) Region Gotland kulturplan 2017-2020.
43 Region Gotland (2016) s. 10.
44 Region Gotland (2016) s. 24.
41
42
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Figur 2.1 Världsarvets avgränsning.
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Ägare och förvaltare

Ägarstrukturen är viktig i bevarandet av kulturmiljöer då olika typer av ägande ger olika
slags förutsättningar för bevarande och användning av kulturmiljöer. En blandning av
ägandeformer är önskvärd för att säkra mångfald av funktioner och sociala aspekter, samt
att slå vakt om staden som en plats för offentlighet och det allmänna. Hansestaden Visby
består av en blandning av offentliga och privata ägare. Majoriteten av hushållen och
kommersiella fastigheter är i privat ägo. I övrigt finns fastigheter ägda av kyrkliga
institutioner, fastighetsbolag, stiftelser, juridiska personer och enskilda personer. Det finns
också ett växande antal bostadsrättsföreningar.

Offentliga ägare

Kyrkoruinerna ägs och förvaltas av staten genom Statens fastighetsverk. SFV äger och
förvaltar totalt 29 fastigheter i Visby innerstad. SFV äger och förvaltar totalt elva
kyrkoruiner i Visby varav nio stycken är inom världsarvets gränser (St:a Gertrud, St Nicolai,
Helge Ands, St Clemens, St Olof, Drotten, St Lars, S:ta Katarina, St Hans och St Per) och
två i nära anslutning till världsarvet (St Göran och Solberga kloster/Klosterlunden). SFV
äger och förvaltar även fastigheterna Helgeandshuset 2, Residenset 1 och fyra
fastigheter/delar av ringmuren: Mynthuset, Dalmanstornet, Tjärkokeriet (en liten byggnad
strax söder om Österport), Slottet 1 (en liten del av gamla Visborgs slott i södra delen av
muren).
Stadsmuren och de flesta av dess torn ägs av Region Gotland. Dessa har traditionellt
förvaltats av staten genom Riksantikvarieämbetet. Ett litet antal fastigheter (14 förutom
park- och gatumark) ägs och förvaltas av Region Gotland. Gotlandshem AB äger och
förvaltar åtta hyresfastigheter i Visby innerstad (se bilaga 4). Det offentligt ägda
fastighetsbeståndet har minskat under det senaste decenniet genom avyttring och
privatisering av kommunens fastigheter.
Svenska kyrkans byggnadsbestånd i Visby innerstad ägs och förvaltas främst genom Visby
domkyrkoförsamling och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Den förra som ägare av S:ta
Maria domkyrka och domprostgården. Den senare som ägare av biskopsgården.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Privata ägare

Av 1068 fastigheter i Visby innerstad ägs 159 fastigheter av företag. I dagsläget finns 69
bostadsrättsföreningar. Av fastighetsägarna är 474 skrivna i innerstaden; 321 är skrivna på
fastlandet varav 256 i Stockholm; 224 är skrivna på Gotland eller i Visby utanför murarna;
och 11 utomlands. Innerstadens innevånare är fördelade på 578 fastigheter. På resterande
490 fastigheter är ingen folkbokförd. Antalet hotell med hotell- och pensionatstillstånd är
ett 40-tal (jämför 1996) och antalet restauranger uppgår till 54 (jämför 1996). Statistik som
bland annat visar antalet lägenheter återstår att ta fram.
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Ägande av stiftelser

Föreningen Gotlands Fornvänner äger ett litet antal fastigheter i Visby innerstad:
Fornsalens byggnader, Konstmuseets lokaler och Gamla Residenset.
Sällskapet D.B.W. äger Botaniska trädgården vilken förvaltas av Region Gotlands
parkförvaltning.

Finansiellt stöd
Förordningen (2010:1121) Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Bidrag till antikvariska överkostnader i samband med byggnadsvård kan lämnas enligt den
så kallade bidragsförordningen (bidrag till kulturmiljövård). Bidrag lämnas från anslaget för
kulturmiljövård, för vilket Riksantikvarieämbetet årligen delegerar beslutsrätten till
länsstyrelserna.
Bidrag kan lämnas till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av värdefulla
kulturmiljöer, till exempel behov av specialkompetens för särskilt komplicerade
arbetsmoment på grund av den historiska bebyggelsens konstruktion och beskaffenhet.
Åtgärder som rör stomlagning, konservering och återgång till kalkputs från kalkcementputs
på bulhus kan vara bidragsberättigade. Länsstyrelsen prioriterar bidrag till byggnadsminnen,
medeltida byggnader och välbevarade skiftesverkshus. Till kommersiella byggnader och
åtgärder som är av normalt underhåll samt moderniseringsåtgärder, kan bidrag generellt
inte beviljas. För att bidrag ska kunna lämnas måste miljöns kulturhistoriska värden antas
kunna bevaras för framtiden.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Praxis är att staten ansvarar för fornlämningarnas vård, där länsstyrelsen kan lämna bidrag
till vård av fornlämningar på privat mark enligt principen att kostnaden inte bör belasta en
privat fastighetsägares ekonomi.
Det är genom detta bidrag som länsstyrelsen har möjlighet att bidra ekonomiskt till
bevarandet av länets kulturmiljöer, däribland Visby innerstad. Inom ramen för anslaget har
länsstyrelsen även möjlighet at lämna bidrag till utvecklingsprojekt och kunskapsunderlag.
Bland annat bidrar länsstyrelsen med medel för genomförande av världsarvsforum men
även ibland för att ta fram kunskapsunderlag inför kommande restaureringar av en
byggnad.
På länsstyrelsens hemsida finns mer information om vad som är bidragsberättigat och vilka
aktuella satsningar som görs, där finns även ansökningsformulär för bidragsansökan.

Uppföljning och utvärdering av världsarvet

Uppföljning kring världsarvsarbetet sker på flera olika plan. Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket har ett nationellt uppsiktsansvar för världsarven vilket innebär att bevaka
världsarven utifrån ett helhetsperspektiv inom ramen för respektive myndighets
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ansvarsområde. Länsstyrelserna ansvarar för uppsikt på regional nivå. Länsstyrelsen har ett
uppsikts-och tillsynsansvar enligt tillämplig lagstiftning och är tillsyn- och
tillståndsmyndighet för bland annat ärenden kopplat till kulturmiljölagen.
Länsstyrelsen har även ett ansvar ansvarar för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco genom samarbete med Region Gotland och
rapportering till Riksantikvarieämbetet. Gotlands museum lämnar årligen rapporter till SFV
gällande ruinernas status som länsstyrelsen tar del av som tillsynsmyndighet.
Den periodiska rapporteringen och den reaktiva bevakningen är centrala delar av
världsarvskonventionen för att möjliggöra insyn för Unescos världsarvskommitté i hur
världsarven omhändertas på nationell och regional/lokal nivå. Unesco efterfrågar även
kontinuerlig anmälan om händelser och åtgärder som kan komma att skada världsarvet.
Vidare är kontinuerlig uppföljning och uppdatering av den del som utgör handlingsplan för
Hansestaden Visby viktig och ett ständigt engagemang av världsarvets alla intressenter.

Rapportering till Unesco

Enligt världsarvskonventionen ska statsparterna följa upp och rapportera till Unesco om
hur världsarven bevaras och följer konventionens krav. Det finns två olika system för
uppföljning av världsarven och världsarvsarbetet: den periodiska rapporteringen och den
reaktiva bevakningen. Riksantikvarieämbetet (för världsarv som är kulturarv) och
Naturvårdsverket (för världsarv som är naturarv) är övergripande ansvariga myndigheter
för den periodiska rapporteringen och den reaktiva bevakningen av världsarven till
Unescos världsarvscenter. Den periodiska rapporteringen äger rum vart sjätte år och är
indelad i regioner (Sverige ingår i regionen Europa och Nordamerika). Nästa period för
periodisk rapportering avseende världsarven i Sverige är planerad till år 2022-2023.
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För Hansestaden Visbys del ansvarar länsstyrelsen för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco i samarbete med Region Gotland genom
världsarvssamordnaren och världsarvsrådet. RAÄ ska vara ett stöd för och kvalitetssäkra de
regionala och lokala aktörernas rapportering och att samlat rapportera in uppgifterna till
Unescos världsarvskommitté. Världsarvsrådet ska samverka och bidra med underlag i den
periodiska rapporteringen så att rapporteringen om världsarvet blir komplett och väl
förankrad i de organisationer som berörs.
Den reaktiva bevakningen handlar om rapportering till Unesco i samband med att ett
världsarv hotas av exempelvis naturkatastrofer, storskaliga infrastrukturprojekt eller brister i
skydd och förvaltning. I mer allvarliga situationer kan Unescos världsarvskommitté besluta
om att skicka en delegation av experter som utreder hot och påverkan på världsarvet.

Anmälan av påverkan på världsarvet

De statsparter som anslutit sig till världsarvskonventionen ska anmäla händelser eller
åtgärder som antas kunna påverka ett världsarvs värden till Unescos världsarvscenter (se
paragraf 172 av de operationella riktlinjerna). Länsstyrelsen och Region Gotlands har ett
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gemensamt ansvar att bevaka och rapportera förändringar som kan tänkas påverka
världsarvet negativt.
Anmälan om händelser och åtgärder som kan komma att skada världsarvet ska rapporteras
kontinuerligt och i god tid, exempelvis i samband med inledande faser av planeringsprojekt.

Uppföljning av strategi och handlingsplan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uppföljning av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby sker genom
att handlingsplanen följs upp och uppdateras cirka två gånger under varje mandatperiod,
det vill säga vartannat år. Världsarvsrådets aktörer har ett gemensamt ansvar för
uppföljning.
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Bilaga 3: Beskrivning av processen kring framtagandet av strategi och
handlingsplan: Metod och projektorganisation
Sammanfattning

Denna strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018-2019
genom dialog och samverkan. Metoden bygger på principer i Burra fördraget som togs
fram av den australienska ICOMOS kommittén med tre grundläggande steg: 1. definiera
platsens betydelse; 2. fastställ målsättningar för de värden som ska skyddas; 3. följ upp och
bevaka målsättningar och åtgärder.45 Genom intressentanalys identifierades olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring världsarvsfrågorna.
Projektorganisation bestod av en projektledare, en styrgrupp, en projektgrupp och sju
tematiska arbetsgrupper. Arbetsgrupperna formulerade mål och åtgärder för följande
målområden: 1. skydd, vård och förvaltning; 2. livskraftig, hållbar stadsmiljö; 3. hållbar
turism; 4. energiplanering och klimatanpassning; 5. riskhantering och krisberedskap; 6.
kommunikation; 7. innovation och digitalisering.
Ett flertal större och mindre dialogmöten, genomfördes för att säkerställa deltagande och
bred förankring av dokumentet. Som ett led i dialogarbetet genomfördes även en
enkätundersökning för att samla in synpunkter och underlag för planering.46 Innan
strategidokumentet antogs av regionfullmäktige skickades det ut på remiss och en
remisskonferens arrangerades för diskussion och frågor kring strategin (bilaga 3 beskriver
projektorganisation och strategiprocess).
Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är därmed resultatet av en dialogprocess.
Det är resultatet av ett samarbete och samskapande mellan offentlig sektor, privat
näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare. En process som är unik i sitt slag i
Sverige och världen. Att genomföra en dialogprocess på detta sätt för med sig många
möten, många involverade personer, många olika meningar som ska samsas - och det är
precis det som gör den så värdefull! Att så många människor har inbjudits till att bidra med
sin kunskap, att stöta och blöta tankar och idéer ur olika perspektiv, allt detta skapar
förutsättningar för engagemang som skapar värde på lång sikt; fler människor som känner
ägarskap och delaktighet i att bevara och utveckla Hansestaden Visby, idag och i framtiden.
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Intressenter och delaktighet

Dialogprocess utgjorde en integrerad del av projektet för att säkerställa ett brett deltagande
i arbetet i vilket stöd inhämtas från konsult, huvudsakligen genom tre väldokumenterade
världsarvsforum. En intressentanalys genomfördes för att identifiera olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring världsarvsfrågorna.

45ICOMOS

Australia (2013) The Burra Charter: The Australia ICOMOS charter for places of cultural significance, https://australia.icomos.org/wpcontent/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf
46Region Gotland (2919) Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby: Initial kartläggning av boendes, verksammas och ägares uppfattningar om världsarvet
genom en enkät- och intervjustudie i samband med framtagandet av en ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby 2018-2019.
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Dialogmöten och enkätstudie

Ett stort antal dialogmöten anordnades i samband med framtagandet av strategi och
handlingsplan för världsarvet.
Exempelvis genomfördes en workshop med tvärsektoriell medverkan för att ta fram
riskbilden för Visby innerstad 2019 och framåt. Medverkande aktörer var Länsstyrelsen i
Gotlands län med deltagande från Länsstyrelsen Stockholm (otydligt om både
Gotland/Sthlm länsstyrelser?), Riksantikvarieämbetet, Region Gotland med
krisberedskapsenheten och räddningstjänsten, fastighetsägarföreningen och Visby
Innerstadsföreningen. Upplägget för workshopen följde Unescos metodmaterial för
riskanalys (Managing disaster risks, Unesco, 2010).
Som ett led i arbetet genomfördes en enkätundersökning - Tyck till om världsarvet
Hansestaden Visby - för att samla in synpunkter och underlag för planering. Strategin
handlar om att skapa en gemensam vision för världsarvet vilket enkäten bidrar till inte
minst genom att synliggöra vad världsarvsarbetet ytterst handlar om. Enkäten vände sig till
boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade
innerstaden. De boendes, de verksammas och fastighetsägarnas åsikter är särskilt viktiga för
att skapa en bild av hur det är att bo, leva och verka i ett världsarv.

Tematiska områden för mål och åtgärder

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projektet strategi och handlingsplanen strukturerades kring sju tematiska områden för vilka
mål och åtgärder formulerades. Temat ”förvaltning, skydd och vård” syftade till att
säkerställa god förvaltning, skydd och skötsel av världsarvet med dess värdebärande attribut
(stadsmuren, kyrkoruinerna, medeltida gatunät och stadslandskapet).
Temat ”livskraftig, hållbar stadsmiljö” fokuserade på frågor kring att slå vakt om Visby
innerstad som en attraktiv, livskraftig och hållbar levnadsmiljö och besöksplats året runt.
Inom temat ”hållbar turism” var syftet att formulera en integrerad, hållbar besöksstrategi
för världsarvet med utgångspunkt från Unescos verktygslåda för hållbar turism. Inom
området ”energi och klimatanpassning” handlade arbetet om att integrera miljö, energi och
klimatfrågor med vård och underhållsplanering i världsarvet. Temat ”riskhantering och
krisberedskap” handlade om att definiera åtgärder för katastrofberedskap och att genom
riskanalys identifiera risker som kan hota världsarvets långsiktiga bevarande. Målområdet
”kunskapsuppbyggnad och interpretation” syftade till att utveckla en kommunikationsplan
för världsarvet genom interpretation och kunskapsuppbyggnad och kommunikation om
världsarvet. Inom ”innovation och digitalisering” identifierades lämpliga digitala lösningar
för förmedling och uppföljning av världsarvets tillstånd.
Projektorganisation

Figur x: projektorganisation
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Styrgrupp

Stefan Persson (regional utvecklingsdirektör Region Gotland), Anders Malm (enhetschef
samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen i Gotlands län), Susanne Thedéen (museichef
Gotlands Museum), Johan Åberg (samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland), Jenny
Iversjö (avd. chef planerings- och utvecklingsavdelningen Region Gotland), Anders Jolby
(utbildningsdirektör Region Gotland), Monica Frisk (verksamhetsledare Gotlands
Besöksnäring).
Projektledare

Elene Negussie, världsarvssamordnare

Projektgrupp

Maria James, regionantikvarie Region Gotland; Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen i Gotlands län; Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands museum;
Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland; Åsa Seger; enhetschef planering och
utvecklingsavdelningen Region Gotland; Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands
Besöksnäring; Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland; Elin Sander,
klimatanpassningssamordnare länsstyrelsen; Petra Eriksson, universitetsadjunkt i
kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland; Björn Sundberg, verksamhetsledare,
Medeltidsveckan; Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland; Viktor Lindbäck,
Riksantikvarieämbetet; Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland; Eva Backman, Visby
Innerstadsförening.

Arbetsgrupper

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förvaltning, skydd och vård

Arbetsgruppsledare: Maria James, regionantikvarie Region Gotland; Kristin Löfstrand,
byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Gotlands län.
Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet; Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands
museum; Lars-Erik Berglund, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk, Agneta
Emmervall, Visby Innerstadsförening

Livskraftig, hållbar stadskärna

Arbetsgruppsledare: Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland; Åsa Seger;
enhetschef planering och utvecklingsavdelningen Region Gotland.
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Jenny Sandberg (RG SBF), Kristoffer Stelhnert (RG RSF); Berit Ångman Svedjemo
(intendent offentlig konst); Magnus Olsson (Visby Centrum); Eva Backman (Visby
innerstadsförening).

Hållbar turism

Arbetsgruppsledare: Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring; Karin
Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland.
Mats Jansson besöksnäringsstrateg Region Gotland; Sofia Scholler, länsstyrelsen; Ulrika
Persson-Fischer. Hållbara besök/Uppsala universitet Campus Gotland, Catarina Wallentin,
Region Gotland, Anna Britta von Schulman (Hotel St Clemens); Frida Lindroth, Go
Gotland.

Miljö, energi och klimat

Arbetsgruppsledare: Elin Sander, klimatanpassningssamordnare länsstyrelsen; Petra
Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland.

Riskhantering och katastrofberedskap

Arbetsgruppsledare: Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland.
Christer Stoltz, Region Gotland, Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, Mats Forslund,
Fastighetsägarna

Kunskapsuppbyggnad och interpretation

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Arbetsgruppsledare: Björn Sundberg, verksamhetsledare, Medeltidsveckan.
Lars Kruthof, pedagog Gotlands Museum, Maria Norderbrim, Domkyrkan, Lars
Grönberg, Visby Innerstadsförening, Ola Arvidsson, Kusinerna Kommunikation

Innovation och digitalisering

Arbetsgruppsledare: Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland; Viktor Lindbäck,
Riksantikvarieämbetet.

89 (95)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Bilaga 4: Kartor
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Riksintresse för kulturmiljövården I Visby
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Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen
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Detaljplan för Visby innerstad antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-22
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Bilaga 5: Offentligt ägda fastigheter

Regionalt ägda fastigheter i Visby innerstad
Fastighet
Ankaret 1 & 5 Kulturskolan
Blekdammen 10 Rindi, Kårhus
Burmeister 4 Burmeisterska huset
Innerstaden 1:2 Södertorgsgrillen
Kanonen 1 Almedalsbiblioteket
Kanonen 1 Maltfabriken
Kasernen 2 Studentcentrum
Låset 14 Haima
Läroverket 1 S:t Hansskolan
Skeppsbron 2 Björkanderska huset
Slöjdskolan 2 Översättarcentrum
St Nikolaus Loge- och toalettbyggnad
S:t Lars 12 café/wc
Tullen 1 Humanistcentrum
Trafiken 1 Donnerska huset
Udden 1 Översättarcentrum
Väpnaren 15 Förskola Persgränd

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Östermur 26 Gamla brandsstationen
Hamnen
Innerstaden 1:2 Hamnservice, förråd mm
Innerstaden 1:2 Hamnkontor (gamla färjeterminalen)
Innerstaden 1:2 Hamnmagasinet (Gotlands konsumtionsförenings magasin)
Innerstaden 1:2 Kallbadhus
Innerstaden 1:2 Sockersilo
Gotlandshem
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Apoteket 4
Apoteket 5 Mahognyvillan
Apoteket 6 Gamla Apoteket
Fregatten 21
Priorn 1
Priorn 3
Priorn 14

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Östertull 6
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Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden
Visby – Bilaga 1: remissinstanser

Riksantikvarieämbetet (avdelningen för kulturmiljö, avdelningen för kulturvård,
Visby, kulturarvsinkubatorn)
Statens fastighetsverk
ICOMOS Sverige
Länsstyrelsen Gotlands län
Region Gotland (tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kulturberedningen
Gotlandshem
Gotlands Museum
Visby Innerstadsförening
Visby Centrum
Fastighetsägarna (Gotlandsavdelningen)
DBW:s innerstadsråd
Hyresgästföreningen (Gotlandsavdelningen)
Gotlands förenade besöksnäring
Uppsala universitet Campus Gotland (SURFH, Sutainable Heitage Research Forum)
Medeltidsveckan
Gotlands Arkitekter
Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Botaniska trädgårdens vänförening
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Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1111

Östersjöns författar- och översättningscenter
Gotlands studentkår Rindi
Visby Domkyrkoförsamling
Svenska kyrkan i Visby Stift
Gotlands hembygdsförbund
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 7

Strategi för världsarvet Hansestaden Visby

RS 2018/1111

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett
slutskede och strategidokumentet är färdigställt för att gå ut på remiss.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden kommer en
remisskonferens att anordnas.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby går ut på remiss.
Ärendets behandling under mötet

Anna Wejde, enhetschef regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Eva Ahlin (C) begär ytterligare komplettering av strategin.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins förslag och finner att det bifalls.
Arbetsutskottet överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Reviderat underlag kommer bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv (UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens operationella riktlinjer (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention, (UNESCO, 2019)
Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att
utarbeta en nationell världsarvsstrategi (Riksantikvarieämbetet, 2019)
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30)
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP
Retroactive Statement of Outstanding Universal Value for the Hanseatic Town of
Visby
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Regionstyrelsen

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2023
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning och skickar det vidare för beslut i regionfullmäktige.
Riktlinjerna ersätter tidigare Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2018-02-01 §10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12 § 364 ändrades uppdraget till
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en
planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande
Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige 201310-14 (§109) och ska nu ersättas med föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera
för bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och att främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna är tänkta att tjäna som underlag för samhällsplaneringsarbetet, stödja
dialogen mellan regionen och marknadens aktörer samt utgöra underlag för
bostadspolitiska frågor.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och
viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer,
fördjupade översiktsplaner, exploateringsplanen, socialförvaltningens
bostadsförsörjningsplaner för äldre och personer med funktionsnedsättning etc. I
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arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen har dialog förts med
tjänstemän inom de förvaltningar som ur olika perspektiv arbetar med
bostadsförsörjning samt med andra aktörer i samhället som påverkas av eller
påverkar bostadsförsörjningsperspektivet i samhällsplaneringen.
Även andra beslutade riktlinjer, program, planer och dokument som berör
bostadsförsörjning har i möjligaste mån beaktats och i de fortsatta processerna med
att ta fram ny översiktsplan (ÖP) samt regional utvecklingsstrategi (RUS) bör en
samordning ske av innehållet i planerna med riktlinjerna för bostadsförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer, vilket under
perioden september-oktober varit på remiss, se bilaga 1 för remissinstanser.
I de remissyttranden som inkommit finns förslag på allt från att riktlinjerna i stort bör
omarbetas i sin helhet till önskemål om detaljförändringar. Många av de inkomna
synpunkterna är kloka och relevanta, men hör inte hemma i riktlinjer. Dessa hanteras
snarare i nästa steg där det konkreta arbetet med att implementera riktlinjerna tar vid.
Regionstyrelseförvaltningen har valt att utifrån de inkomna remissvaren ange ett antal
punkter som bör beaktas och dessa har förts in som ändringar i förslaget till nya riktlinjer
för bostadsförsörjning. Ändringarna är markerade med gult i dokumentet samt i
sammanställningen av inkomna yttranden, se bilaga 1.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
ändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet med
bostadsförsörjning bör bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2023
Sammanställning inkomna yttranden, bilaga 1
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Remissinstanser enligt bilaga 1
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i
bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas
utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera
hur befolkningen och dess behov förändras över tid är en nyckelfråga och med höga
ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till att många viktiga mål i
samhällsplaneringen uppnås.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och
viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer,
fördjupade översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens
bostadsförsörjningsplaner för äldre och personer med funktionsnedsättning etc. Det är
viktigt att bostadsförsörjningsperspektivet så som det beskrivs i dessa riktlinjer beaktas i
övriga processer kopplade till samhällsplanering och utveckling.
1.2 Koppling till andra styrdokument

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer, program och riktlinjer, som var för sig
hanterar utmaningar och fördjupade insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är
att de alla ska bidra till att de övergripande målen som fastställs i den regionala
utvecklingsstrategin uppnås, och ta vägledning från de i strategin formulerade strategiska
vägvalen.
Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är det nu gällande övergripande
styrdokumentet för regionens verksamheter och huvudinstrument för att samla och leda
Gotland mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Den nya regionala
utvecklingsstrategi, RUS, som påbörjas under 2019, ska ersätta Vision Gotland 2025.
Den regionövergripande översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 är ett
konkretiseringsprogram av Vision Gotland 2025 när det gäller hur mark och vatten ska
användas och utvecklas fram till år 2025. Även översiktsplanen kommer att omarbetas med
uppstart under 2019.
Både den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplanen är naturligt av övergripande
karaktär. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en kortare tidshorisont där de närmaste
fyra årens möjligheter, begränsningar och behov i bostadsbyggandet, i samspel främst med
exploateringsplanen samt dessa mer långsiktiga ställningstaganden, kan beskrivas.
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Exploateringsplanen anger bland annat hur pågående och planerat utförande av regionens
bostadsförsörjning sker de närmaste åren och utgör därmed en viktig del av genomförandet
av bostadsförsörjningsplaneringen.
Det finns ytterligare ett antal program, strategier, planer och riktlinjer som kopplar ihop
med bostadsförsörjningsplanering. T ex miljöprogram och trafikförsörjningsprogram, som
i likhet med översiktsplan och regional utvecklingsstrategi är av mer övergripande karaktär
och hänsyn till dessa program behöver finnas med i planeringen för bostadsförsörjning.
I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 fastslås ett antal
serviceområden samt vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för dessa. Ur
bostadsförsörjningssynpunkt och även ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det
lämpligt att utgå från denna indelning i serviceområden även när det gäller den långsiktiga
strategiska planeringen av bostadsbyggande och prioritera dessa områden för nybyggnation.
Vidare finns plan för särskilt boende för äldre och boendeförsörjningsplan för personer
med funktionsnedsättningar som innehåller viktiga planeringsförutsättningar för
bostadsförsörjningen.
1.3 Syfte

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa Region Gotlands inriktning,
mål och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande samt att
tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen. Riktlinjerna ska även stödja
dialogen mellan regionen och exploatörer och vara vägledande för olika aktörers och
intressenters agerande inom Gotlands bostadsmarknad, samt utgöra underlag för fortsatt
debatt och diskussion.
Riktlinjerna syftar till att tillmötesgå och möjliggöra för en fortsatt positiv tillväxt för
Gotland genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att utveckla efterfrågade bostäder och
goda boendemiljöer för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, könsidentitet
och -uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionalitet och sexualitet.
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2. Utmaningar för bostadsförsörjningen
Region Gotland står i likhet med andra län och kommuner inför en rad utmaningar när det
gäller bostadsmarknaden och situationen för de bostadssökande. De bostadspolitiska målen
för Region Gotland, vilka anges under avsnitt 3.2, kopplar på olika sett till dessa
utmaningar och är tänkta att tillsammans med handlingsplanen under kapitel 10 styra mot
ett läge som hanterar utmaningarna på ett socialt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.
2.1 Specifika utmaningar för bostadsförsörjningen

Nedan specificeras de utmaningar som ligger till grund för målformuleringarna och därtill
hörande strategier:





Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året runt.
Alltför många bostäder i Visby omvandlas till hotell.
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För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas .
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (t ex
nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

2.2 Demografisk förändring

Gotland står inför en markant förändrad demografi. Enligt den befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor
ökning av andelen äldre samt en befolkningsstruktur som geografiskt skiljer sig åt. Andelen
äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby med omnejd. Där kommer antalet
ungdomar att öka, och därmed behovet av bostäder som ur ett kostnads- och
storleksperspektiv är rimligt för yngre människor. Prognosen visar även på en demografisk
situation där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, vilket innebär att
allt färre ska försörja allt fler och att allt fler bostäder för äldre kommer att efterfrågas.
Gotland förväntas dessutom redan år 2025 bli den region i Sverige som har den högsta
andelen äldre befolkning, medan andelen unga i stort sett förväntas vara konstant.
2.3 Befolkningsutveckling

Vid 2018 års slut hade Gotland 59 030 invånare och befolkningen prognostiseras öka för
varje år. Regionens tillväxtmål är att nå 65 000 invånare år 2025. Redan år 2021 förväntas
regionen enligt SCB passera 60 000 invånare och Gotland upplever för närvarande en
historisk rekordsnabb befolkningstillväxt. Detta är en förändring som inträffat på kort tid
och länet saknar erfarenhet att absorbera så många nyinflyttade på årsbasis vilket ger
effekter på bostadsmarknaden.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Diagrammet visar den prognostiserade utvecklingen av folkmängden efter åldersklass över
tid (SCB).

Det finns flera faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En av dem är den rekordstora
invandringen sedan några år tillbaka, men det är viktigt att påpeka att samtliga faktorer som
påverkar en befolkningsutveckling drar i samma riktning. Andra faktorer är till exempel
höga födelsetal och ökad livslängd.
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Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år samt kvinnor och män 25-44 år i
befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än
riksgenomsnittet.

2.4 Hållbar utveckling

I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet hållbar utveckling till
att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.
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2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv.
Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har
lång livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans
med sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar
under mycket lång tid framöver den sociala hållbarheten.
Region Gotland ska ha en hög ambition i det byggande som det ges planförutsättningar för.
Ett miljöanpassat byggande behöver inte bli dyrare och är en viktig del i omställningen till
en ekologiskt hållbar ö. Ambitionen med att vara en ekokommun måste kvarstå och
förstärkas i bostadsbyggandet.
Vid markanvisning behöver den miljömässiga aspekten få en tyngre och mer framträdande
roll och redan tidigt i planeringen bör regionen ställa krav på redovisning av vilka
konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till en
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bättre miljö. Förutom att bygga goda sociala miljöer för människorna med hjälp av t ex
grönytefaktorer, parkeringstal, byggnadsgestaltning, våningstal mm behöver regionen i
dialog med exploatörerna verka för t ex miljövänligare byggmaterial, lägre
kemikalieanvändning och miljöcertifiering av byggnader. Det handlar även om hushållning
med resurser och energiförbrukning, transporter, hantering av avfall och kemikalier,
biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer, osv.
2.4.2 Social hållbarhet

För ett integrerat och jämställt samhälle måste man tidigt i processerna för
bostadsbyggnadsplaneringen ha med sig perspektivet social hållbarhet. För att ett samhälle
ska bli socialt hållbart över tid måste man planera för en blandning av bostäder i olika
storlekar och med olika upplåtelseformer där alla har möjlighet att bo, oavsett ekonomiska
och sociala förutsättningar. Oavsett var på Gotland man bor ska det finnas tillgång till
affärer och offentlig service inom rimligt avstånd (se vidare strategin Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030). Tätorter och landsbygd ska samspela och utvecklas
utifrån sina egna styrkor och på så sätt bidra till den inomregionala balansen.
Bostaden är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet. Den är en viktig bidragande
faktor till jämlika och värdiga levnadsförhållande och bostadspolitiken behöver därför
särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. De bostadspolitiska besluten
bör även ha inriktningen att underlätta för möten mellan människor och hushåll med olika
ekonomisk kraft och olika kulturella bakgrunder.
2.4.3 Ekonomisk hållbarhet
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Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det kan t
ex relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort,
vilket bl a omfattar att tillgodose behovet av bostäder, inte minst då behovet av bostäder
för ökad inflyttning till Gotland. En bostadsmarknad i balans ger möjlighet att öka
befolkningen samt att skapa en bra grund för kompetensförsörjning och därmed
rekrytering av arbetskraft.

3. Mål och vision med bostadspolitiken
Inriktningen för de bostadspolitiska målen är att säkerställa att Region Gotlands
bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt och därmed bidrar till en långsiktigt hållbar
regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och alla människor
oavsett bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer. Gotlands unika, men samtidigt
isolerade läge, som solitär i Östersjön innebär även att tillgången till bostäder är en
nyckelfråga för kompetensförsörjningen.
Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som
motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där
bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i
varierande prisnivåer. Det gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till
eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat sätt
förändras.
Region Gotland och bostadsmarknadens aktörer arbetar tillsammans mot denna vision.
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3.1 Globala och nationella mål för boende och byggande

Utifrån läget på bostadsmarknaden kan konstateras att det i princip i hela landet saknas ett
normalläge där utbudet möter efterfrågan, så även på Gotland. Man kan också konstatera
att de nationella mål, planer och program som finns är otydliga och utgörs av en stor
mängd, vilket medför osäkerhet kring vad som faktiskt är prioriterade mål.
Målformuleringen är otydlig på ett nationellt plan och det saknas en gemensam
problembeskrivning och bra planeringsunderlag från nationell nivå.
Ovan beskrivna otydlighet kring de nationella målen för bostadsförsörjning och planering
påverkar landets kommuners arbete. Det finns ett stort antal bostadspolitiska utmaningar
och frågan är komplex och kräver därmed en tydlig statlig och social bostadspolitik, vilket
saknas i nuläget. Samspelet brister mellan stat, region och kommun vilket medför stora
skillnader i förutsättningar mellan kommunerna i landet.
Ett övergripande nationellt mål som kan tydas för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och
energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas
(prop.2011/12:1).
Ett delmål för den nationella bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar
mot behoven.
Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål där alla är relevanta för bostadsförsörjning, men
framför allt mål 11 Hållbara städer och samhällen är direkt riktat mot samhällsplanering.
Målet lyder att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
3.2 Region Gotlands bostadspolitiska mål

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att kunna sätta upp relevanta mål som i ett lite längre perspektiv kan uppnås, är det
viktigt att de största utmaningarna är identifierade. Det handlar inte bara om att bygga fler
eller ett visst antal bostäder, utan det måste byggas i syfte att skapa ett bostadsbestånd som
motsvarar medborgarnas behov. Man kan säga att det handlar om att gå från byggpolitik till
bostadspolitik och också från stadsutveckling till samhällsutveckling.
Genom en god planberedskap, förbättrad samhällsbyggnadsprocess samt ett gott samarbete
med marknadens aktörer kan ett ökat bostadsbyggande säkerställas samt därmed attraktiva,
hälsosamma och hållbara livsmiljöer skapas för medborgarna. En aktiv markpolitik kan
bidra till att en bredd i bostadsbyggandet stimuleras och att ett strategiskt långsiktigt ägande
och utvecklande av regionens markinnehav säkerställs.
För att säkerställa goda livsmiljöer för medborgarna är det viktigt vid planering av
bostadsområden att se över behovet av kommunal service såsom barnomsorg, skolor och
vård och det bör med fördel eftersträvas att nybyggnation av bostäder sker i närområdet till
befintliga skolor och i områden där tillgång till kollektiva färdmedel finns eller är möjligt att
få. Avsaknaden av allmänna kommunikationer gör det svårt för flera samhällsgrupper att
bo utanför Visby, t ex äldre, personer med funktionsnedsättningar samt nyanlända.
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3.3

Mål, strategier och insatser

Med bostadspolitiken eftersträvas en bostadsmarknad i balans och därmed goda bostäder
för gotlänningarna. För att nå dit behövs mål med tillhörande strategier och insatser som
leder till att målen uppnås. De primära målen för Region Gotlands bostadspolitik är
följande:

1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025)
2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och
med olika ekonomiska förutsättningar
3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
4. Kötiden för hyresrätter kortas

I nedanstående tabell konkretiseras detta genom tydliggörande av strategier för respektive
målområde:
Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025).
- Främja bostadsbyggande över hela ön.
-

Utöva en aktiv markpolitik genom planerade markköp och försäljningar med
villkor om byggande.
Ha en god planberedskap.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med
olika ekonomiska förutsättningar.
- Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och
boendekostnader för att tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet.
-

Arbeta med det sociala hållbarhetsperspektivet tidigt i processen.

-

Sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar.

Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
- Arbeta vidare med så kallad dubbel markanvisning.
-

Sprid kunskap om och uppmuntra till byggemenskaper.

-

Anvisa minst en tomt utanför Visby för en byggemenskap under mandatperioden.

-

Uppmuntra till omställning av tomma/övergivna byggnader.

Korta kötiden för hyresrätter
- Anvisa mark till Gotlandshem.
-

Anvisa mark med tomträtt och villkoret hyresrätt.
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-

Arbeta för att främja flyttkedjor.

-

Ställ krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar.

För att på ett hållbart sätt arbeta mot Region Gotlands bostadspolitiska mål för
innevarande mandatperiod behövs insatser som är genomförbara inom de närmsta åren.
Revidering av översiktsplanen är en viktig del i att konkretisera målen för
bostadsförsörjningen på längre sikt medan nedan insatser har ett delvis kortare
tidsperspektiv.
Nedan specificeras dessa insatser samt ansvariga för respektive insats:
Insats:

Kopplar till mål
nr:
alla

Ansvarig

Inventera regionens planlagda mark för bostäder
över hela ön.

1, 3

RS

Säkerställ att det finns planlagd mark för
bostadsändamål över hela Gotland.

1, 2

MBN

Fortsätt att utveckla och effektivisera ExiSamprocessen (exploatering i samverkan) för att uppnå
ett fungerande samspel mellan de funktioner inom
regionen som hanterar exploateringsfrågor och
underlätta därmed beredning och samordning av
dessa.

1, 2, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Sprid information om samt uppmuntra till
byggemenskaper.

1, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Säkra upplåtelseform hyresrätt genom att upplåta
minst en fastighet med tomträttsavtal under
mandatperioden.

2, 4

RS

Vid markanvisning säkerställ att ca 10 % av
lägenheterna vid nybyggnation tilldelas regionen
för socialförvaltningens och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens behov.

2, 4

RS

Anvisa minst ett markområde utanför Visby till
Gotlandshem under mandatperioden.

Alla

RS

Ge i uppdrag till Gotlandshem att arbeta aktivt för
att skapa så kallade flyttkedjor samt att effekterna

4

ABG

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Fortsätt att planera nybyggnation utifrån gällande
exploateringsplan.

EXG via RS,
MBN, TN
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av dessa följs upp och redovisas till Region
Gotland.
Anvisa mark för ca 150 bostäder till Svenska
studenthus för nyproduktion av studentboende
under mandatperioden.

2

RS

Pröva möjligheten att arbeta med mer öppna och
flexibla detaljplaner i dialog med exploatörerna.

Alla

MBN

Definitioner:
EXG=exploateringsgruppen
RS=regionstyrelsen
MBN=miljö- och byggnämnden
TN=tekniska nämnden
ABG=AB Gotlandshem

4. Bostadsmarknaden idag
En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa ett
attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett
socialt och miljömässigt perspektiv. Gotland har också med sitt unika läge mitt i Östersjön
vissa specifika förutsättningar. Till exempel finns inga angränsande län som direkt berör
eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att
förhålla sig till, t ex naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden, militärens
närvaro och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de
senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig
parameter är att många som efterfrågar fritidshus och även andra bostäder i länet bor i
delar av Sverige med en högre prisbild. Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden
och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av
lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.
I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets
bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i
framför allt Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i
centralorterna. Även Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys från 2019 visar en obalans över
hela länet.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av
polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala
universitet Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste
bostadsmarknadsanalysen skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över
samtliga storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter
till stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.
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Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till stor del
koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala
arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi.
Visby har Gotlands största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är
begränsad. Brist på allmänna kommunikationer gör det dessutom svårt att bo utanför Visby
om man inte har bil, vilket är fallet för till exempel många nyanlända och även för
majoriteten av studenterna.
Beträffande bostadsmarknaderna utanför Visby görs bedömningen att dessa är och
kommer att förbli i balans. Det finns även en tydligt uttalad politisk vilja att öka
bostadsbyggandet på landsbygden samt att människor ska vilja och kunna bo där året runt.
För många utan bil, t ex studenterna, är dock en förutsättning för detta en utbyggd och
flexibel kollektivtrafik.
Vissa samhällsgrupper på Gotland har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och
hitta den bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter,
nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar och
studenter beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland
samt att de lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger i områden som
är mindre attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att
många bostäder till förhyrning på den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om
året på grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som
t ex student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det då
man saknar bostad under sommarmånaderna.
För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid terminsstart.
Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har dock situationen
försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket innebär att det tar minst ett
halvår för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två
år för en studentbostad.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med grupperna för
unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt lägenheter med en rimlig
hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av större bostäder då det ofta handlar
om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i
regel saknar bil och ofta också har ett större behov initialt av kommunal service än
genomsnittsmedborgaren. Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända
att bosätta sig utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse,
Klintehamn och Roma.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets
popularitet bland fritidshusköpare. Detta har lett till kraftigt stigande bostadspriser, vilket
försvårar för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på
bostadsmarknaden. Samtidigt som de ökade priserna på framför allt fritidshus, men även
andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på
bostadsmarknaden bidrar den ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på
regionens ekonomi. Allt fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta
kan ha en positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel och
övrigt samhällsutbud.
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5. Vad har byggts de senaste åren?
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04
invånare/bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande siffra är 2,08. Ca 60%
av bostäderna utgörs av småhus och 40% av hela beståndet är ej permanentboende. Antal
fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär 50% av det totala
beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 31% hyresrätter respektive
19% bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55% hyresrätter och 45%
bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant från tidigt
2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför allt har det byggts
lägenheter i flerbostadshus (blå staplar i diagrammet nedan).

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca
320 hyresrätter och resten äganderätter.

Antal färdigställda bostäder
Region Gotland har de senaste åren beviljat startbesked för lägenheter i flerbostadshus och
småhus enligt följande:
År
2015
Antal lägenheter 299

2016
305

2017
507

2018
136

13 (19)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Det finns i dagsläget en relativt stor planerad och pågående nyproduktion av bostäder på
Gotland i olika grad av färdigställande, allt från förstudier till pågående byggnation. För
2019 finns planer för produktionsstart av ca 225 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 75%
som hyresrätt. För 2020 finns planer för närmare 900 lägenheter, merparten som hyresrätt.
Majoriteten av det som har byggts på senare år har varit bostadsrätter, men regionen
försöker på olika sätt att styra om delar av produktionen till hyresrätt för att få en större
bredd i upplåtelseformerna.
I översiktsplanen från 2010 anges att befolkningsökningen på Gotland ska vara fördelad
över stad och land och det finns en politisk vision om att hela Gotland ska leva.
GotlandsHem har även i sitt ägardirektiv krav på sig att bygga utanför Visby.
Det har dock varit svårt för exploatörer, inklusive GotlandsHem, att finna ekonomiska
incitament för att uppföra lägenheter på landsbygden samt i de mindre tätorterna. För att
stimulera nyproduktion av bostäder på landsbygden har Region Gotland startat ett
pilotprojekt med så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att för att få tillgång till en
attraktiv markanvisning i Visby tar exploatören även på sig ansvaret att genomföra ett eller
flera bostadsprojekt utanför Visby. De bostäder som pilotprojektet avser att få till stånd
förväntas vara färdigställda i slutet av 2020.

6. Bostadsbehov för olika grupper
Det finns många grupper och människor i utsatta situationer i samhället som på olika sätt
har svårt att skaffa en bostad som uppfyller de behov man har. Under en människas liv
förändras dessutom bostadsbehovet över tid, naturligt genom livets olika skeden eller
genom specifika händelser som förändrar en människas tillvaro. Det är därför viktigt att det
i samhället finns en blandning av bostäder som kan möta dessa varierande behov.
6.1 Studenter

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Högskolan på Gotland grundades 1998 och blev 2013 en del av Uppsala Universitet,
Campus Gotland. Sedan samgåendet med Uppsala Universitet har Campus Gotland vuxit i
en allt snabbare takt och utgör nu en av de största tillväxtmotorerna för Gotland. Idag
studerar ca 1400 studenter på Campus Gotland och antalet förväntas öka till ca 1500
studenter inom ett par år.
Flertalet av studenterna är inflyttare och flyttar till Gotland för att läsa här i 3-5 år. För
studenter rådde tidigare balans på bostadsmarknaden förutom vid terminsstart, men enligt
Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har situationen försämrats och Visby
har gått från gul markering till röd. Bland annat beror den röda markeringen på att utbudet
av studentbostäder fortfarande är begränsat. Kötiden för att få en av GotlandsHems ca 200
studentlägenhet är två år, vilket innebär att man inte, som utlovat, kan garantera ett
permanent boende efter första terminens slut för studenter.
På Gotland och framför allt i Visby är det extra svårt att finna ett studentboende som även
kan bebos under turistsäsongen, vilket innebär att många inte kan stanna på Gotland under
sommarlovet. Enligt Studentbarometern 2018 som tagits fram av Campus Gotland och
Region Gotland vill 90% vill bo året runt på Gotland under sin studietid. 62 % av
studenterna kan tänka sig stanna kvar på Gotland efter avslutade studier. Att ha tryggt
boende och integreras i det gotländska samhället under studietiden är en förutsättning för

14 (19)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

att behålla studenterna på Gotland även efter avslutade studier. Den dyra turistsäsongen
försvårar även boendesituationen för forskarstudenter som studerar på Campus under
sommaren.
Den påbörjade satsningen att bygga fler studentbostäder behöver mot bakgrund av
ovanstående vara fortsatt högt prioriterad.
6.2 Ungdomar

Unga människor har i likhet med många andra grupper i samhället begränsade ekonomiska
möjligheter att skaffa sig ett första eget boende och allt fler bor därför kvar hemma i allt
längre utsträckning. Även för denna grupp försvåras situationen av bristen på mindre
hyresrätter i framför allt Visby.
6.3 Äldre

Andelen äldre, det vill säga människor som har fyllt 65 år, har under de senaste åren ökat.
Antal personer i denna åldersgrupp fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma
snabba takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som
regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Om man inte kan få sitt behov av omvårdnad tillgodosett i sitt ordinarie boende, finns
möjligheten att ansöka om en plats på ett särskilt boende. Behovet av dessa boendeformer
bedöms öka med ca 25% under en tioårsperiod jämfört med 2018, utifrån den
prognostiserade åldrande befolkningen.
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder anpassade för äldre, som gör det är möjligt
att bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt. Det ordinarie boendet som
människor själva ordnar kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste
boendeformen för de allra flesta äldre. Ifall nya bostäder anpassas för en åldrande
befolkning kan det framtida behovet av särskilt boende begränsas och sannolikt minska.
Många av de äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende upplever ensamhet och otrygghet.
Det är därför viktigt att i planeringen av nya bostadsområden lägga stor vikt även vid detta
perspektiv för att skapa socialt hållbara samhällen på lång sikt, t ex genom så kallat
generationsboende där olika åldersgrupper bor tillsammans och delar på
gemensamhetsutrymmen.
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6.4 Personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL

För målgruppen personer med funktionsnedsättningar finns insatsen bostad med särskild
service för den som har ett omfattande behov av stöd från en fast personalgrupp där stödet
erbjuds under dygnets alla timmar. Bostad med särskild service finns i tre former;
gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.
På Gotland behöver det finnas mark för att tillgodose behovet av ytterligare gruppbostäder
samt ett nära samarbete med Gotlandshem och andra fastighetsägare för att tillgodose
behovet av servicebostäder samt särskilt anpassad bostad inom det ordinarie
bostadsbeståndet.
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6.5 Nyanlända

Varje år anvisas av Migrationsverket ett visst antal nyanlända människor till Gotland i
enlighet med Bosättningslagen (2016:38). De nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och
regionen har enligt lagen ett ansvar att ordna med bostäder för denna grupp. Antalet
anvisningar skiljer sig åt från år till år och för 2019 kommer 75 personer att bli anvisade till
Gotland, vilket kan jämföras med 2018 då motsvarande siffra var 125.
Bostadssituationen på Gotland påverkar i stor utsträckning de nyanlända. De som kommer
på anvisning enligt bosättningslagen förses med bostad främst i det allmännyttiga beståndet
och det kan bli var som helst på Gotland. Etableringsprocessen för de nyanlända förenklas
dock om det finns tillgång till affär, service och busstrafik på bostadsorten, vilket gör att
landsbygden är mindre attraktiv för denna grupp och många söker sig på sikt till Visby.
Regionen får ingen information i förväg om i vilka familjekonstellationer de nyanlända
kommer. Den tid regionen har för att ordna en bostad sedan anvisningen givits är två
månader. Det är alltså helt nödvändigt att det finns en buffert av lediga bostäder i
varierande storlek.
Förutom anvisade flyktingar som omfattas av bosättningslagen har regionen också ett stort
antal självbosatta, det vill säga människor från andra länder som självmant väljer att flytta
till Gotland. Under 2018 bosatte sig ca 150 personer på Gotland utöver anvisningstalet.
Vilken typ av bostäder dessa människor bor i finns ingen statistik över, men man kan förstå
att flera av dem har tidsbegränsade boenden då de till sommaren kontaktar regionen för att
få hjälp med bostad inför turistsäsongen.
(Se vidare Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. )
6.6 Människor som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand
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Denna målgrupp hanteras idag av socialtjänsten, vid undantagsfall genom andrahandsavtal.
På sikt är målet att hyresgästerna själva ska ta över hyresavtalet som fullgod hyresgäst.
Behovet av billiga och mindre bostäder är stort för denna grupp liksom för andra
målgrupper med sämre ekonomiska förutsättningar. För att främja integrering behöver
dessa bostäder vara en del av det befintliga beståndet.

7. Bostadsförsörjning framåt
Regionens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen i länet och har en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för vissa specifika samhällsgrupper. Det gäller grupper enligt
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
bosättningslagen. Att socialtjänsten är delaktig i bostadsplaneringen är därmed av yttersta
vikt och det är lämpligt att deras kunskap tas tillvara i planeringen för att stärka upp ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.
Den senaste mandatperioden har det allt oftare talats om bostadsbrist på Gotland, detta
trots att det byggs mer än någonsin, framför allt i Visby. Av det kan slutsatsen dras, att det
som produceras inte fullt ut möter det som marknaden efterfrågar. Inte heller är
nyproduktion lösningen för de som står längst bort från bostadsmarknaden, utan
möjligheter att på egen hand ta sig in på marknaden.
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Det finns även en tröghet i marknaden, där människor mer eller mindre tvingas, eller väljer
att bo kvar, i t ex sina stora villor trots att behovet av utrymmet inte längre finns. Detta
beror till stor del på att boendet ofta blir dyrare vid en flytt, framför allt vid flytt till
nyproduktion.
Att hyra bostad på privata marknaden innebär på Gotland nästan alltid att man tvingas
lämna sin bostad över sommaren då ägaren vill hyra ut till turister/sommargäster för en
högre hyra alternativt nyttja bostaden självt som sommarboende. Detta leder i allt högre
utsträckning till att allt fler bostäder står tomma under större del av året, eftersom de
bostadssökande vill ha ett långsiktigt boende som inte behöver lämnas över sommaren.
Gotland är inte ensamt om den här problematiken, det finns andra län i Sverige och andra
länder där man har motsvarande situation och där man även har hittat olika
tillvägagångssätt för att hantera detta. En utblick över dessa andra områden skulle kunna ge
användbara verktyg även för Gotland.
7.1 Marknadsdjup

Utbyggnadsmålet är satt utifrån tillväxtmålet 65 000 invånare år 2025 i relation till att
invånarantalet vid 2018 års utgång var 59 249 invånare. Om man förenklat räknar med att
det i snitt bor 3 personer per bostad, blir nybyggnadsbehovet i snitt 300 lägenheter per år
fram till 2025 för att säkerställa bostadsbehovet.
En mer avancerad modell har tagits fram av konsultbolaget Spacescape med hjälp av
underkonsulten Evidens. Målsättningen för modellen är att kvantifiera hur många bostäder
som efterfrågas per år på en utvald marknad, vilket i modellen kallas för marknadsdjup.
Metoden genomförs i flera steg med ett antal antaganden. Med den kunskap som
sammantaget skapas i modellens olika steg kan slutligen marknadsdjupet beräknas, det vill
säga hur många nya bostäder som årligen kan produceras till marknadspriser, eller hyra för
nyproducerade hyresbostäder.
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Slutsatsen från marknadsdjupsberäkningarna enligt ovan beskrivna modell är att det
skattade totala marknadsdjupet för Gotland är ca 250 bostäder per år med varierande
upplåtelseform. Vidare kan konstateras att den nyproduktionstakt som hållits på Gotland
de senaste åren, med ca 200 bostäder per år i snitt, är under rådande
marknadsförutsättningar fullt möjlig för fortsatt nyproduktion. Ett mål för
bostadsförsörjningsplaneringen bör därmed vara att det produceras i snitt minst cirka 200
bostäder per år. Region Gotland har mot bakgrund av detta valt att sätta målet något högre
och strävar mot en produktion av ca 300 bostäder per år.
Planerad nybyggnation av bostäder på Gotland bygger bl a på bedömningar gjorda i den av
regionfullmäktige antagna exploateringsplanen. Exploateringsplanen är ett styrdokument
för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren och ska ge en helhetsbild av pågående,
kommande och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Enligt nu gällande exploateringsplan
planeras det för ca 930 nya bostäder den kommande 4-årsperioden.
(Se vidare Exploateringsplan region Gotland 2020-2023. )
7.2 Bostadssociala ambitioner

Alla kommuner står idag inför stora sociala utmaningar, så även Region Gotland. Det är
därför viktigt att bostadspolitiken får ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv och
inriktningen måste vara att bostadsbyggande genomförs med bostadssociala ambitioner.
17 (19)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Mark behöver även fortsättningsvis anvisas för byggande av hyresrättslägenheter. Region
Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att hålla byggkostnaderna nere,
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i syfte att hålla
nere hyresnivåerna.
7.3 Pågående projekt

Framför allt i Visby har det under de senaste åren påbörjats ett stort antal bostadsprojekt.
Det största av dem är utvecklingen av det tidigare militära området A7, numera Artilleriet.
Här har under de senaste två åren ett helt nytt bostadsområde växt fram med totalt ca 850
bostadslägenheter med olika utformning och upplåtelseform. I stort är all mark för
bostadsbebyggelse såld och området beräknas fullt utbyggt med bostäder under 2021.
Stadsbyggnadsprojekt Visborg är nästa stora utvecklingsområde i Visby och det beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver och kan när det är fullt
utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder i flerfamiljshus och villor. Den
pågående etapp 1 i Visborgs norra del beräknas innehålla omkring 480 bostäder med bland
annat hyresrätter och studentlägenheter.
Del av kvarteret Järnvägen, som är beläget strax utanför Söderport i Visby, har under 2018
detaljplanelagts och en exploatör har påbörjat bostadsbyggande. Resterande del av kvarteret
Järnvägen, som till stor del ägs av privata aktörer kommer också att planläggas. Hela
området inrymmer ca 150 lägenheter.
I sydöstra Visby projekteras för ca 35 småhustomter för villabebyggelse inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova. Dessa beräknas klara för försäljning våren 2020.
På Artilleriet inom kvarteret Rustmästaren och Kaptenen genomfördes under våren 2019
försäljning av 14 småhustomter till privatpersoner för villabebyggelse.
Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt avseende så kallad dubbel markanvisning. Detta
är ett sätt att tillskapa bostadsbyggande på landsbygden, då en attraktiv fastighet i Visby har
sålts i ett paket med två fastigheter på landsbygden (Hemse respektive Klintehamn) med
förbehållet att bebyggelse ska ske först på landsbygden innan projekt får startas i Visby.
Totalt kan projektet ge närmare ett 100-tal nya bostäder.
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I miljonprogramsområdet Gråbo planeras för en förtätning med ca 400 lägenheter.
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.
Det pågår även ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att skapa
möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra platser runtom på
Gotland. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark, men
utgör icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
7.4 Byggemenskaper

Ett sätt att ta till vara lokala initiativ och gynna bostadsproduktion på platser där
marknaden annars inte vill bygga är genom så kallade byggemenskaper. En byggemenskap
är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga
och sedan bor i en byggnad. Detta är en ännu ganska oprövad modell i Sverige, men
används frekvent i framför allt Tyskland och till ökande del även i Frankrike.
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Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan boendekostnaden
bli lägre. I Tyskland framhålls det ofta att byggemenskaper bidrar till social stabilitet och en
trivsam småskalig variation i stadsutvecklingen.
Region Gotland deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring byggemenskaper som syftar till
kunskapsinhämtning mellan kommuner samt kunskapsspridning inom kommunen för att
främja tillkomsten av byggemenskaper.
7.5 Det allmännyttiga bostadsbolaget och kötiden för en hyresrätt

Kötiden för en hyresrätt är väldigt lång i framför allt Visby och det efterfrågas allt fler
hyresrätter samtidigt som allt fler aktörer menar att det inte finns ekonomi i att bygga och
tillhandahålla hyresrätter. Trots det är det viktigt att säkerställa tillskapandet av hyresrätter.
Ett av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga
bostadsbolaget och det behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens
bostadspolitiska mål. I en del kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra
tillskapandet av hyresrätter, vilket kan vara ett alternativ för Region Gotland att använda sig
av.
Ett annat sätt att korta kötiderna i det kommunala bostadsbeståndet är att främja
flyttkedjor. Med fungerande flyttkedjor förväntas en rörlighet i bostadsbeståndet med målet
att människor bor i bostäder som möter behov och livssituation.

8. Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) regleras att riktlinjer för
bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Om
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna förändras ska nya riktlinjer antas och
godkännas av fullmäktige.
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För Region Gotland gäller att nya riktlinjer, oavsett det som står i lagen enligt ovan, ska
antas under första halvan av varje mandatperiod. I anslutning till att nya riktlinjer antas ska
tidigare riktlinjer utvärderas och genomförda insatser valideras.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i
bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas
utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera
hur befolkningen och dess behov förändras över tid är en nyckelfråga och med höga
ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till att många viktiga mål i
samhällsplaneringen uppnås.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och
viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer,
fördjupade översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens
bostadsförsörjningsplaner för äldre och personer med funktionsnedsättning etc. Det är
viktigt att bostadsförsörjningsperspektivet så som det beskrivs i dessa riktlinjer beaktas i
övriga processer kopplade till samhällsplanering och utveckling.
1.2 Koppling till andra styrdokument

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer, program och riktlinjer, som var för sig
hanterar utmaningar och fördjupade insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är
att de alla ska bidra till att de övergripande målen som fastställs i den regionala
utvecklingsstrategin uppnås, och ta vägledning från de i strategin formulerade strategiska
vägvalen.
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Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är det nu gällande övergripande
styrdokumentet för regionens verksamheter och huvudinstrument för att samla och leda
Gotland mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Den nya regionala
utvecklingsstrategi, RUS, som påbörjas under 2019, ska ersätta Vision Gotland 2025.
Den regionövergripande översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 är ett
konkretiseringsprogram av Vision Gotland 2025 när det gäller hur mark och vatten ska
användas och utvecklas fram till år 2025. Även översiktsplanen kommer att omarbetas med
uppstart under 2019.
Både den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplanen är naturligt av övergripande
karaktär. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en kortare tidshorisont där de närmaste
fyra årens möjligheter, begränsningar och behov i bostadsbyggandet, i samspel främst med
exploateringsplanen samt dessa mer långsiktiga ställningstaganden, kan beskrivas.
Exploateringsplanen anger bland annat hur pågående och planerat utförande av regionens
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bostadsförsörjning sker de närmaste åren och utgör därmed en viktig del av genomförandet
av bostadsförsörjningsplaneringen.
Det finns ytterligare ett antal program, strategier, planer och riktlinjer som kopplar ihop
med bostadsförsörjningsplanering. T ex miljöprogram och trafikförsörjningsprogram, som
i likhet med översiktsplan och regional utvecklingsstrategi är av mer övergripande karaktär
och hänsyn till dessa program behöver finnas med i planeringen för bostadsförsörjning.
I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 fastslås ett antal
serviceområden samt vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för dessa. Ur
bostadsförsörjningssynpunkt och även ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det
lämpligt att utgå från denna indelning i serviceområden även när det gäller den långsiktiga
strategiska planeringen av bostadsbyggande och prioritera dessa områden för nybyggnation.
Vidare finns plan för särskilt boende för äldre och boendeförsörjningsplan för personer
med funktionsnedsättningar som innehåller viktiga planeringsförutsättningar för
bostadsförsörjningen.
1.3 Syfte

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa Region Gotlands inriktning,
mål och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande samt att
tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen. Riktlinjerna ska även stödja
dialogen mellan regionen och exploatörer och vara vägledande för olika aktörers och
intressenters agerande inom Gotlands bostadsmarknad, samt utgöra underlag för fortsatt
debatt och diskussion.
Riktlinjerna syftar till att tillmötesgå och möjliggöra för en fortsatt positiv tillväxt för
Gotland genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att utveckla efterfrågade bostäder och
goda boendemiljöer för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, könsidentitet
och -uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionalitet och sexualitet.

2. Utmaningar för bostadsförsörjningen
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Region Gotland står i likhet med andra län och kommuner inför en rad utmaningar när det
gäller bostadsmarknaden och situationen för de bostadssökande. De bostadspolitiska målen
för Region Gotland, vilka anges under avsnitt 3.2, kopplar på olika sett till dessa
utmaningar och är tänkta att tillsammans med handlingsplanen under kapitel 10 styra mot
ett läge som hanterar utmaningarna på ett socialt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.
2.1 Specifika utmaningar för bostadsförsörjningen

Nedan specificeras de utmaningar som ligger till grund för målformuleringarna och därtill
hörande strategier:






Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året runt.
Alltför många bostäder i Visby omvandlas till hotell.
För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
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Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas .
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (t ex
nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

2.2 Demografisk förändring

Gotland står inför en markant förändrad demografi. Enligt den befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor
ökning av andelen äldre samt en befolkningsstruktur som geografiskt skiljer sig åt. Andelen
äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby med omnejd. Där kommer antalet
ungdomar att öka, och därmed behovet av bostäder som ur ett kostnads- och
storleksperspektiv är rimligt för yngre människor. Prognosen visar även på en demografisk
situation där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, vilket innebär att
allt färre ska försörja allt fler och att allt fler bostäder för äldre kommer att efterfrågas.
Gotland förväntas dessutom redan år 2025 bli den region i Sverige som har den högsta
andelen äldre befolkning, medan andelen unga i stort sett förväntas vara konstant.
2.3 Befolkningsutveckling

Vid 2018 års slut hade Gotland 59 030 invånare och befolkningen prognostiseras öka för
varje år. Regionens tillväxtmål är att nå 65 000 invånare år 2025. Redan år 2021 förväntas
regionen enligt SCB passera 60 000 invånare och Gotland upplever för närvarande en
historisk rekordsnabb befolkningstillväxt. Detta är en förändring som inträffat på kort tid
och länet saknar erfarenhet att absorbera så många nyinflyttade på årsbasis vilket ger
effekter på bostadsmarknaden.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Diagrammet visar den prognostiserade utvecklingen av folkmängden efter åldersklass över
tid (SCB).

Det finns flera faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En av dem är den rekordstora
invandringen sedan några år tillbaka, men det är viktigt att påpeka att samtliga faktorer som
påverkar en befolkningsutveckling drar i samma riktning. Andra faktorer är till exempel
höga födelsetal och ökad livslängd.
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Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år samt kvinnor och män 25-44 år i
befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än
riksgenomsnittet.

2.4 Hållbar utveckling

I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet hållbar utveckling till
att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv.
Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har
lång livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans
med sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar
under mycket lång tid framöver den sociala hållbarheten.
Region Gotland ska ha en hög ambition i det byggande som det ges planförutsättningar för.
Ett miljöanpassat byggande behöver inte bli dyrare och är en viktig del i omställningen till
en ekologiskt hållbar ö. Ambitionen med att vara en ekokommun måste kvarstå och
förstärkas i bostadsbyggandet.
Vid markanvisning behöver den miljömässiga aspekten få en tyngre och mer framträdande
roll och redan tidigt i planeringen bör regionen ställa krav på redovisning av vilka
konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till en
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bättre miljö. Förutom att bygga goda sociala miljöer för människorna med hjälp av t ex
grönytefaktorer, parkeringstal, byggnadsgestaltning, våningstal mm behöver regionen i
dialog med exploatörerna verka för t ex miljövänligare byggmaterial, lägre
kemikalieanvändning och miljöcertifiering av byggnader. Det handlar även om hushållning
med resurser och energiförbrukning, transporter, hantering av avfall och kemikalier,
biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer, osv.
2.4.2 Social hållbarhet

För ett integrerat och jämställt samhälle måste man tidigt i processerna för
bostadsbyggnadsplaneringen ha med sig perspektivet social hållbarhet. För att ett samhälle
ska bli socialt hållbart över tid måste man planera för en blandning av bostäder i olika
storlekar och med olika upplåtelseformer där alla har möjlighet att bo, oavsett ekonomiska
och sociala förutsättningar. Oavsett var på Gotland man bor ska det finnas tillgång till
affärer och offentlig service inom rimligt avstånd (se vidare strategin Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland 2019-2030). Tätorter och landsbygd ska samspela och utvecklas
utifrån sina egna styrkor och på så sätt bidra till den inomregionala balansen.
Bostaden är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet. Den är en viktig bidragande
faktor till jämlika och värdiga levnadsförhållande och bostadspolitiken behöver därför
särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. De bostadspolitiska besluten
bör även ha inriktningen att underlätta för möten mellan människor och hushåll med olika
ekonomisk kraft och olika kulturella bakgrunder.
2.4.3 Ekonomisk hållbarhet

Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det kan t
ex relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort,
vilket bl a omfattar att tillgodose behovet av bostäder, inte minst då behovet av bostäder
för ökad inflyttning till Gotland. En bostadsmarknad i balans ger möjlighet att öka
befolkningen samt att skapa en bra grund för kompetensförsörjning och därmed
rekrytering av arbetskraft.
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3. Mål och vision med bostadspolitiken
Inriktningen för de bostadspolitiska målen är att säkerställa att Region Gotlands
bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar regional
utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och att alla människor oavsett
bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer.
Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som
motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där
bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i
varierande prisnivåer. Det gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till
eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat sätt
förändras.
Region Gotland och bostadsmarknadens aktörer arbetar tillsammans mot denna vision.
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3.1 Globala och nationella mål för boende och byggande

Utifrån läget på bostadsmarknaden kan konstateras att det i princip i hela landet saknas ett
normalläge där utbudet möter efterfrågan, så även på Gotland. Man kan också konstatera
att de nationella mål, planer och program som finns är otydliga och utgörs av en stor
mängd, vilket medför osäkerhet kring vad som faktiskt är prioriterade mål.
Målformuleringen är otydlig på ett nationellt plan och det saknas en gemensam
problembeskrivning och bra planeringsunderlag från nationell nivå.
Ovan beskrivna otydlighet kring de nationella målen för bostadsförsörjning och planering
påverkar landets kommuners arbete. Det finns ett stort antal bostadspolitiska utmaningar
och frågan är komplex och kräver därmed en tydlig statlig och social bostadspolitik, vilket
saknas i nuläget. Samspelet brister mellan stat, region och kommun vilket medför stora
skillnader i förutsättningar mellan kommunerna i landet.
Ett övergripande nationellt mål som kan tydas för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och
energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas
(prop.2011/12:1).
Ett delmål för den nationella bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar
mot behoven.
Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål där alla är relevanta för bostadsförsörjning, men
framför allt mål 11 Hållbara städer och samhällen är direkt riktat mot samhällsplanering.
Målet lyder att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
3.2 Region Gotlands bostadspolitiska mål

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att kunna sätta upp relevanta mål som i ett lite längre perspektiv kan uppnås, är det
viktigt att de största utmaningarna är identifierade. Det handlar inte bara om att bygga fler
eller ett visst antal bostäder, utan det måste byggas i syfte att skapa ett bostadsbestånd som
motsvarar medborgarnas behov. Man kan säga att det handlar om att gå från byggpolitik till
bostadspolitik och också från stadsutveckling till samhällsutveckling.
Genom en god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer kan ett ökat
bostadsbyggande säkerställas samt därmed attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer
skapas för medborgarna. En aktiv markpolitik kan bidra till att en bredd i bostadsbyggandet
stimuleras och att ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av regionens
markinnehav säkerställs.
För att säkerställa goda livsmiljöer för medborgarna är det viktigt vid planering av
bostadsområden att se över behovet av kommunal service såsom barnomsorg, skolor och
vård och det bör med fördel eftersträvas att nybyggnation av bostäder sker vid befintliga
skolor och i områden där tillgång till kollektiva färdmedel finns. Avsaknaden av allmänna
kommunikationer gör det svårt för flera samhällsgrupper att bo utanför Visby, t ex äldre,
personer med funktionsnedsättningar samt nyanlända.

8 (19)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

3.3

Mål, strategier och insatser

Med bostadspolitiken eftersträvas en bostadsmarknad i balans. För att nå dit behövs mål
med tillhörande strategier och insatser som leder till att målen uppnås. De primära målen
för Region Gotlands bostadspolitik är följande:

1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025)
2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och
med olika ekonomiska förutsättningar
3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
4. Kötiden för hyresrätter kortas

I nedanstående tabell konkretiseras detta genom tydliggörande av strategier för respektive
målområde:
Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025).
- Främja bostadsbyggande över hela ön.
-

Utöva en aktiv markpolitik genom planerade markköp och försäljningar med
villkor om byggande.
Ha en god planberedskap.
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Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med
olika ekonomiska förutsättningar.
- Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och
boendekostnader för att tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet.
-

Arbeta med det sociala hållbarhetsperspektivet tidigt i processen.

-

Sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar.

Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
- Arbeta vidare med så kallad dubbel markanvisning.
-

Sprid kunskap om och uppmuntra till byggemenskaper.

-

Anvisa minst en tomt utanför Visby för en byggemenskap under mandatperioden.

-

Uppmuntra till omställning av tomma/övergivna byggnader.

Korta kötiden för hyresrätter
- Anvisa mark till Gotlandshem.
-

Anvisa mark med tomträtt och villkoret hyresrätt.

-

Arbeta för att främja flyttkedjor.
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-

Ställ krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar.

För att på ett hållbart sätt arbeta mot Region Gotlands bostadspolitiska mål för
innevarande mandatperiod behövs insatser som är genomförbara inom de närmsta åren.
Revidering av översiktsplanen är en viktig del i att konkretisera målen för
bostadsförsörjningen på längre sikt medan nedan insatser har ett delvis kortare
tidsperspektiv.
Nedan specificeras dessa insatser samt ansvariga för respektive insats:
Insats:

Kopplar till mål
nr:
alla

Ansvarig

Inventera regionens planlagda mark för bostäder
över hela ön.

1, 3

RS

Säkerställ att det finns planlagd mark för
bostadsändamål över hela Gotland.

1, 2

MBN

Fortsätt att utveckla och effektivisera ExiSamprocessen (exploatering i samverkan) för att uppnå
ett fungerande samspel mellan de funktioner inom
regionen som hanterar exploateringsfrågor och
underlätta därmed beredning och samordning av
dessa.

1, 2, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Sprid information om samt uppmuntra till
byggemenskaper.

1, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Säkra upplåtelseform hyresrätt genom att upplåta
minst en fastighet med tomträttsavtal under
mandatperioden.

2, 4

RS

Vid markanvisning säkerställ att ca 10 % av
lägenheterna vid nybyggnation tilldelas regionen
för socialförvaltningens och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens behov.

2, 4

RS

Anvisa minst ett markområde utanför Visby till
Gotlandshem under mandatperioden.

Alla

RS

Ge i uppdrag till Gotlandshem att arbeta aktivt för
att skapa så kallade flyttkedjor samt att effekterna
av dessa följs upp och redovisas till Region
Gotland.

4

ABG
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Fortsätt att planera nybyggnation utifrån gällande
exploateringsplan.

EXG via RS,
MBN, TN
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Anvisa mark för ca 150 bostäder till Svenska
studenthus för nyproduktion av studentboende
under mandatperioden.

2

RS

Pröva möjligheten att arbeta med mer öppna och
flexibla detaljplaner i dialog med exploatörerna.

Alla

MBN

Definitioner:
EXG=exploateringsgruppen
RS=regionstyrelsen
MBN=miljö- och byggnämnden
TN=tekniska nämnden
ABG=AB Gotlandshem

4. Bostadsmarknaden idag
En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa ett
attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett
socialt och miljömässigt perspektiv. Gotland har också med sitt unika läge mitt i Östersjön
vissa specifika förutsättningar. Till exempel finns inga angränsande län som direkt berör
eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att
förhålla sig till, t ex naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden, militärens
närvaro och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv.
De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de
senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig
parameter är att många som efterfrågar fritidshus och även andra bostäder i länet bor i
delar av Sverige med en högre prisbild. Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden
och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av
lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets
bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i
framför allt Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i
centralorterna. Även Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys från 2019 visar en obalans över
hela länet.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av
polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala
universitet Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste
bostadsmarknadsanalysen skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över
samtliga storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter
till stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.
Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till stor del
koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala
arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi.
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Visby har Gotlands största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är
begränsad. Brist på allmänna kommunikationer gör det dessutom svårt att bo utanför Visby
om man inte har bil, vilket är fallet för till exempel många nyanlända och även för
majoriteten av studenterna.
Beträffande bostadsmarknaderna utanför Visby görs bedömningen att dessa är och
kommer att förbli i balans. Det finns dock en tydligt uttalad politisk vilja att öka
bostadsbyggandet på landsbygden samt att människor ska vilja och kunna bo där året runt.
Vissa samhällsgrupper på Gotland har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och
hitta den bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter,
nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar och
studenter beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland
samt att de lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger i områden som
är mindre attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att
många bostäder till förhyrning på den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om
året på grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som
t ex student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det då
man saknar bostad under sommarmånaderna.
För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid terminsstart.
Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har dock situationen
försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket innebär att det tar minst ett
halvår för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två
år för en studentbostad.
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Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med grupperna för
unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt lägenheter med en rimlig
hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av större bostäder då det ofta handlar
om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i
regel saknar bil och ofta också har ett större behov initialt av kommunal service än
genomsnittsmedborgaren. Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända
att bosätta sig utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse,
Klintehamn och Roma.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets
popularitet bland fritidshusköpare. Detta har lett till kraftigt stigande bostadspriser, vilket
försvårar för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på
bostadsmarknaden. Samtidigt som de ökade priserna på framför allt fritidshus, men även
andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på
bostadsmarknaden bidrar den ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på
regionens ekonomi. Allt fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta
kan ha en positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel och
övrigt samhällsutbud.

5. Vad har byggts de senaste åren?
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04
invånare/bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande siffra är 2,08. Ca 60%
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av bostäderna utgörs av småhus och 40% av hela beståndet är ej permanentboende. Antal
fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär 50% av det totala
beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 31% hyresrätter respektive
19% bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55% hyresrätter och 45%
bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant från tidigt
2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför allt har det byggts
lägenheter i flerbostadshus (blå staplar i diagrammet nedan).
Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca
320 hyresrätter och resten äganderätter.
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Antal färdigställda bostäder
Region Gotland har de senaste åren beviljat startbesked för lägenheter i flerbostadshus och
småhus enligt följande:
År
2015
Antal lägenheter 299

2016
305

2017
507

2018
136

Det finns i dagsläget en relativt stor planerad och pågående nyproduktion av bostäder på
Gotland i olika grad av färdigställande, allt från förstudier till pågående byggnation. För
2019 finns planer för produktionsstart av ca 225 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 75%
som hyresrätt. För 2020 finns planer för närmare 900 lägenheter, merparten som hyresrätt.
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Majoriteten av det som har byggts på senare år har varit bostadsrätter, men regionen
försöker på olika sätt att styra om delar av produktionen till hyresrätt för att få en större
bredd i upplåtelseformerna.
I översiktsplanen från 2010 anges att befolkningsökningen på Gotland ska vara fördelad
över stad och land och det finns en politisk vision om att hela Gotland ska leva.
GotlandsHem har även i sitt ägardirektiv krav på sig att bygga utanför Visby.
Det har dock varit svårt för exploatörer, inklusive GotlandsHem, att finna ekonomiska
incitament för att uppföra lägenheter på landsbygden samt i de mindre tätorterna. För att
stimulera nyproduktion av bostäder på landsbygden har Region Gotland startat ett
pilotprojekt med så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att för att få tillgång till en
attraktiv markanvisning i Visby tar exploatören även på sig ansvaret att genomföra ett eller
flera bostadsprojekt utanför Visby. De bostäder som pilotprojektet avser att få till stånd
förväntas vara färdigställda i slutet av 2020.

6. Bostadsbehov för olika grupper
Det finns många grupper och människor i utsatta situationer i samhället som på olika sätt
har svårt att skaffa en bostad som uppfyller de behov man har. Under en människas liv
förändras dessutom bostadsbehovet över tid, naturligt genom livets olika skeden eller
genom specifika händelser som förändrar en människas tillvaro. Det är därför viktigt att det
i samhället finns en blandning av bostäder som kan möta dessa varierande behov.
6.1 Studenter

Högskolan på Gotland grundades 1998 och blev 2013 en del av Uppsala Universitet,
Campus Gotland. Sedan samgåendet med Uppsala Universitet har Campus Gotland vuxit i
en allt snabbare takt och utgör nu en av de största tillväxtmotorerna för Gotland. Idag
studerar ca 1400 studenter på Campus Gotland och antalet förväntas öka till ca 1500
studenter inom ett par år.
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Flertalet av studenterna är inflyttare och flyttar till Gotland för att läsa här i 3-5 år. För
studenter rådde tidigare balans på bostadsmarknaden förutom vid terminsstart, men enligt
Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har situationen försämrats och Visby
har gått från gul markering till röd. Bland annat beror den röda markeringen på att utbudet
av studentbostäder fortfarande är begränsat. Kötiden för att få en av GotlandsHems ca 200
studentlägenhet är två år, vilket innebär att man inte, som utlovat, kan garantera ett
permanent boende efter första terminens slut för studenter.
På Gotland och framför allt i Visby är det extra svårt att finna ett studentboende som även
kan bebos under turistsäsongen, vilket innebär att många inte kan stanna på Gotland under
sommarlovet. Enligt Studentbarometern 2018 som tagits fram av Campus Gotland och
Region Gotland vill 90% vill bo året runt på Gotland under sin studietid. 62 % av
studenterna kan tänka sig stanna kvar på Gotland efter avslutade studier. Att ha tryggt
boende och integreras i det gotländska samhället under studietiden är en förutsättning för
att behålla studenterna på Gotland även efter avslutade studier. Den dyra turistsäsongen
försvårar även boendesituationen för forskarstudenter som studerar på Campus under
sommaren.
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Den påbörjade satsningen att bygga fler studentbostäder behöver mot bakgrund av
ovanstående vara fortsatt högt prioriterad.
6.2 Ungdomar

Unga människor har i likhet med många andra grupper i samhället begränsade ekonomiska
möjligheter att skaffa sig ett första eget boende och allt fler bor därför kvar hemma i allt
längre utsträckning. Även för denna grupp försvåras situationen av bristen på mindre
hyresrätter i framför allt Visby.
6.3 Äldre

Andelen äldre, det vill säga människor som har fyllt 65 år, har under de senaste åren ökat.
Antal personer i denna åldersgrupp fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma
snabba takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som
regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Om man inte kan få sitt behov av omvårdnad tillgodosett i sitt ordinarie boende, finns
möjligheten att ansöka om en plats på ett särskilt boende. Behovet av dessa boendeformer
bedöms öka med ca 25% under en tioårsperiod jämfört med 2018, utifrån den
prognostiserade åldrande befolkningen.
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder anpassade för äldre, som gör det är möjligt
att bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt. Det ordinarie boendet som
människor själva ordnar kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste
boendeformen för de allra flesta äldre. Ifall nya bostäder anpassas för en åldrande
befolkning kan det framtida behovet av särskilt boende begränsas och sannolikt minska.
Många av de äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende upplever ensamhet och otrygghet.
Det är därför viktigt att i planeringen av nya bostadsområden lägga stor vikt även vid detta
perspektiv för att skapa socialt hållbara samhällen på lång sikt, t ex genom så kallat
generationsboende där olika åldersgrupper bor tillsammans och delar på
gemensamhetsutrymmen.
6.4 Personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL
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För målgruppen personer med funktionsnedsättningar finns insatsen bostad med särskild
service för den som har ett omfattande behov av stöd från en fast personalgrupp där stödet
erbjuds under dygnets alla timmar. Bostad med särskild service finns i tre former;
gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.
På Gotland behöver det finnas mark för att tillgodose behovet av ytterligare gruppbostäder
samt ett nära samarbete med Gotlandshem och andra fastighetsägare för att tillgodose
behovet av servicebostäder samt särskilt anpassad bostad inom det ordinarie
bostadsbeståndet.
6.5 Nyanlända

Varje år anvisas av Migrationsverket ett visst antal nyanlända människor till Gotland i
enlighet med Bosättningslagen (2016:38). De nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och
regionen har enligt lagen ett ansvar att ordna med bostäder för denna grupp. Antalet
anvisningar skiljer sig åt från år till år och för 2019 kommer 75 personer att bli anvisade till
Gotland, vilket kan jämföras med 2018 då motsvarande siffra var 125.
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Bostadssituationen på Gotland påverkar i stor utsträckning de nyanlända. De som kommer
på anvisning enligt bosättningslagen förses med bostad främst i det allmännyttiga beståndet
och det kan bli var som helst på Gotland. Etableringsprocessen för de nyanlända förenklas
dock om det finns tillgång till affär, service och busstrafik på bostadsorten, vilket gör att
landsbygden är mindre attraktiv för denna grupp och många söker sig på sikt till Visby.
Regionen får ingen information i förväg om i vilka familjekonstellationer de nyanlända
kommer. Den tid regionen har för att ordna en bostad sedan anvisningen givits är två
månader. Det är alltså helt nödvändigt att det finns en buffert av lediga bostäder i
varierande storlek.
Förutom anvisade flyktingar som omfattas av bosättningslagen har regionen också ett stort
antal självbosatta, det vill säga människor från andra länder som självmant väljer att flytta
till Gotland. Under 2018 bosatte sig ca 150 personer på Gotland utöver anvisningstalet.
Vilken typ av bostäder dessa människor bor i finns ingen statistik över, men man kan förstå
att flera av dem har tidsbegränsade boenden då de till sommaren kontaktar regionen för att
få hjälp med bostad inför turistsäsongen.
(Se vidare Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. )
6.6 Människor som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand

Denna målgrupp hanteras idag av socialtjänsten, vid undantagsfall genom andrahandsavtal.
På sikt är målet att hyresgästerna själva ska ta över hyresavtalet som fullgod hyresgäst.
Behovet av billiga och mindre bostäder är stort för denna grupp liksom för andra
målgrupper med sämre ekonomiska förutsättningar. För att främja integrering behöver
dessa bostäder vara en del av det befintliga beståndet.
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7. Bostadsförsörjning framåt
Regionens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen i länet och har en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för vissa specifika samhällsgrupper. Det gäller grupper enligt
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
bosättningslagen. Att socialtjänsten är delaktig i bostadsplaneringen är därmed av yttersta
vikt och det är lämpligt att deras kunskap tas tillvara i planeringen för att stärka upp ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.
Den senaste mandatperioden har det allt oftare talats om bostadsbrist på Gotland, detta
trots att det byggs mer än någonsin, framför allt i Visby. Av det kan slutsatsen dras, att det
som produceras inte fullt ut möter det som marknaden efterfrågar. Inte heller är
nyproduktion lösningen för de som står längst bort från bostadsmarknaden, utan
möjligheter att på egen hand ta sig in på marknaden.
Det finns även en tröghet i marknaden, där människor mer eller mindre tvingas, eller väljer
att bo kvar, i t ex sina stora villor trots att behovet av utrymmet inte längre finns. Detta
beror till stor del på att boendet ofta blir dyrare vid en flytt, framför allt vid flytt till
nyproduktion.
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Att hyra bostad på privata marknaden innebär på Gotland nästan alltid att man tvingas
lämna sin bostad över sommaren då ägaren vill hyra ut till turister/sommargäster för en
högre hyra alternativt nyttja bostaden självt som sommarboende. Detta leder i allt högre
utsträckning till att allt fler bostäder står tomma under större del av året, eftersom de
bostadssökande vill ha ett långsiktigt boende som inte behöver lämnas över sommaren.
Gotland är inte ensamt om den här problematiken, det finns andra län i Sverige och andra
länder där man har motsvarande situation och där man även har hittat olika
tillvägagångssätt för att hantera detta. En utblick över dessa andra områden skulle kunna ge
användbara verktyg även för Gotland.
7.1 Marknadsdjup

Utbyggnadsmålet är satt utifrån tillväxtmålet 65 000 invånare år 2025 i relation till att
invånarantalet vid 2018 års utgång var 59 249 invånare. Om man förenklat räknar med att
det i snitt bor 3 personer per bostad, blir nybyggnadsbehovet i snitt 300 lägenheter per år
fram till 2025 för att säkerställa bostadsbehovet.
En mer avancerad modell har tagits fram av konsultbolaget Spacescape med hjälp av
underkonsulten Evidens. Målsättningen för modellen är att kvantifiera hur många bostäder
som efterfrågas per år på en utvald marknad, vilket i modellen kallas för marknadsdjup.
Metoden genomförs i flera steg med ett antal antaganden. Med den kunskap som
sammantaget skapas i modellens olika steg kan slutligen marknadsdjupet beräknas, det vill
säga hur många nya bostäder som årligen kan produceras till marknadspriser, eller hyra för
nyproducerade hyresbostäder.
Slutsatsen från marknadsdjupsberäkningarna enligt ovan beskrivna modell är att det
skattade totala marknadsdjupet för Gotland är ca 250 bostäder per år med varierande
upplåtelseform. Vidare kan konstateras att den nyproduktionstakt som hållits på Gotland
de senaste åren, med ca 200 bostäder per år i snitt, är under rådande
marknadsförutsättningar fullt möjlig för fortsatt nyproduktion. Ett mål för
bostadsförsörjningsplaneringen bör därmed vara att det produceras i snitt minst cirka 200
bostäder per år. Region Gotland har mot bakgrund av detta valt att sätta målet något högre
och strävar mot en produktion av ca 300 bostäder per år.
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Planerad nybyggnation av bostäder på Gotland bygger bl a på bedömningar gjorda i den av
regionfullmäktige antagna exploateringsplanen. Exploateringsplanen är ett styrdokument
för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren och ska ge en helhetsbild av pågående,
kommande och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Enligt nu gällande exploateringsplan
planeras det för ca 930 nya bostäder den kommande 4-årsperioden.
(Se vidare Exploateringsplan region Gotland 2020-2023. )
7.2 Bostadssociala ambitioner

Alla kommuner står idag inför stora sociala utmaningar, så även Region Gotland. Det är
därför viktigt att bostadspolitiken får ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv och
inriktningen måste vara att bostadsbyggande genomförs med bostadssociala ambitioner.
Mark behöver även fortsättningsvis anvisas för byggande av hyresrättslägenheter. Region
Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att hålla byggkostnaderna nere,
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i syfte att hålla
nere hyresnivåerna.
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7.3 Pågående projekt

Framför allt i Visby har det under de senaste åren påbörjats ett stort antal bostadsprojekt.
Det största av dem är utvecklingen av det tidigare militära området A7, numera Artilleriet.
Här har under de senaste två åren ett helt nytt bostadsområde växt fram med totalt ca 850
bostadslägenheter med olika utformning och upplåtelseform. I stort är all mark för
bostadsbebyggelse såld och området beräknas fullt utbyggt med bostäder under 2021.
Stadsbyggnadsprojekt Visborg är nästa stora utvecklingsområde i Visby och det beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver och kan när det är fullt
utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder i flerfamiljshus och villor. Den
pågående etapp 1 i Visborgs norra del beräknas innehålla omkring 480 bostäder med bland
annat hyresrätter och studentlägenheter.
Del av kvarteret Järnvägen, som är beläget strax utanför Söderport i Visby, har under 2018
detaljplanelagts och en exploatör har påbörjat bostadsbyggande. Resterande del av kvarteret
Järnvägen, som till stor del ägs av privata aktörer kommer också att planläggas. Hela
området inrymmer ca 150 lägenheter.
I sydöstra Visby projekteras för ca 35 småhustomter för villabebyggelse inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova. Dessa beräknas klara för försäljning våren 2020.
På Artilleriet inom kvarteret Rustmästaren och Kaptenen genomfördes under våren 2019
försäljning av 14 småhustomter till privatpersoner för villabebyggelse.
Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt avseende så kallad dubbel markanvisning. Detta
är ett sätt att tillskapa bostadsbyggande på landsbygden, då en attraktiv fastighet i Visby har
sålts i ett paket med två fastigheter på landsbygden (Hemse respektive Klintehamn) med
förbehållet att bebyggelse ska ske först på landsbygden innan projekt får startas i Visby.
Totalt kan projektet ge närmare ett 100-tal nya bostäder.
I miljonprogramsområdet Gråbo planeras för en förtätning med ca 400 lägenheter.
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.
Det pågår även ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att skapa
möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra platser runtom på
Gotland. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark, men
utgör icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
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7.4 Byggemenskaper

Ett sätt att ta till vara lokala initiativ och gynna bostadsproduktion på platser där
marknaden annars inte vill bygga är genom så kallade byggemenskaper. En byggemenskap
är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga
och sedan bor i en byggnad. Detta är en ännu ganska oprövad modell i Sverige, men
används frekvent i framför allt Tyskland och till ökande del även i Frankrike.
Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan boendekostnaden
bli lägre. I Tyskland framhålls det ofta att byggemenskaper bidrar till social stabilitet och en
trivsam småskalig variation i stadsutvecklingen.
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Region Gotland deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring byggemenskaper som syftar till
kunskapsinhämtning mellan kommuner samt kunskapsspridning inom kommunen för att
främja tillkomsten av byggemenskaper.
7.5 Det allmännyttiga bostadsbolaget och kötiden för en hyresrätt

Kötiden för en hyresrätt är väldigt lång i framför allt Visby och det efterfrågas allt fler
hyresrätter samtidigt som allt fler aktörer menar att det inte finns ekonomi i att bygga och
tillhandahålla hyresrätter. Trots det är det viktigt att säkerställa tillskapandet av hyresrätter.
Ett av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga
bostadsbolaget och det behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens
bostadspolitiska mål. I en del kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra
tillskapandet av hyresrätter, vilket kan vara ett alternativ för Region Gotland att använda sig
av.
Ett annat sätt att korta kötiderna i det kommunala bostadsbeståndet är att främja
flyttkedjor. Med fungerande flyttkedjor förväntas en rörlighet i bostadsbeståndet med målet
att människor bor i bostäder som möter behov och livssituation.

8. Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) regleras att riktlinjer för
bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Om
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna förändras ska nya riktlinjer antas och
godkännas av fullmäktige.
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För Region Gotland gäller att nya riktlinjer, oavsett det som står i lagen enligt ovan, ska
antas under första halvan av varje mandatperiod. I anslutning till att nya riktlinjer antas ska
tidigare riktlinjer utvärderas och genomförda insatser valideras.
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Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag till revidering av riktlinjer för
bostadsförsörjning
Nedan gulmarkerad text har tagits hänsyn till och ändringar är införda på angiven sida i riktlinjerna.

Remissen har sänts till:
Politiska partier:
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Nämnder:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fackliga organisationer:
LO-Distriktet Gotland
TCO Gotland
SACO Gotland
Pensionärsorganisationer:
Pensionärernas Riksorganisation PRO
Sveriges kommunalpensionärers förbund SKPF
Aktiva seniorer på Gotland
Sveriges pensionärsförbund SPF
Riksförbundet pensionärers gemenskapsgrupper
Funktionsnedsättningsorganisationer:
DHR Gotland
Funkisam Gotland (tidigare handikappföreningarnas
samarbetsorgan)
Tillgänglighetsrådet Region Gotland

Myndigheter:
Länsstyrelsen Gotlands län
Bygg och fastighet:
AB GotlandsHem
Fastighetsägarna Gotlands lokalavdelning
Gotlands byggmästareförening
Hyresgästföreningen Gotland
Näringsliv:
Företagarna Gotland
Svenskt Näringsliv
Tillväxt Gotland

(forts nästa sida)
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Övriga:
LRF Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
Studentkåren Rindi
GUBIS

Synpunkter på remissen har inkommit från:
-

AB Gotlandshem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Vänsterpartiet Gotland
Hyresgästföreningen Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppsala universitet
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
PRO Gotland
Tekniska nämnden
Gotlands studentkår Rindi
Länsstyrelsen Gotland
Feministiskt initiativ Gotland
Centerpartiet Gotland

1. Sammanfattning av remissynpunkterna (ändringar införda i riktlinjer gulmarkerade nedan)
AB Gotlandshem
Anser inte att detta är rena riktlinjer, utan en blandning av rapport, mål, handlingsplan etc.
Kan bli ett otydligt dokument att förhålla sig till. Kommentar: se kap 1.3 Syfte
Analyser och slutsatser anses på många områden bra.
Förhärskande detaljplanearbetet på Gotland är kostnadsdrivande och inte optimalt för
hyreslägenheter. Flexibla och öppna detaljplaner med relativt höga byggnader, minst sex
våningar, skulle gynna byggandet av hyresrätter. Infört som insats.
Ser en otydlighet kring målet hur många bostäder som behöver byggas per år, 200 eller 300.
Kommentar: målet är 300, se kap 3.2 pkt 1
Vad kan RG specifikt bidra med för att skapa en attraktiv marknad eller göra det attraktivt att
bygga på landsbygden? Borde omfatta mer än att enbart sälja mark.
Fokus bör ligga på att detaljplanelägga större markområden i Visby eller i Visbys omedelbara
närhet. Man ser att flyttkedjor går från samhällen utanför Visby in till stan så snart man har
tillräckligt många ködagar.
För att främja flyttkedjor ser man sig som en viktig aktör. Bra med de nya riktlinjerna för
bostadsförmedling som öppnar för möjligheten att arbeta med riktade förturer.
Man saknar ett underlag som visar på ett reellt behov av ytterligare lägenheter utanför Visby.
När det gäller studenter anser man att det som skrivits är helt felaktigt. ABGs uppfattning är
att alla studenter som velat har fått bostad med 12-månaderskontrakt utan kötid.
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Efterfrågar analys kring vad som är bra balans mellan olika upplåtelseformer.
Man anser inte att andrahandsuthyrning vissa delar av året nödvändigtvis är ett problem.
I ABGs lägenheter bor i snitt 1,7 personer per bostad. I marknadsdjupsanalysen har man
räknat med i snitt 3 personer per bostad. Kommentar: inga villor i ABGs bestånd
Pågående projekt Gråbo saknas i sammanställningen. Infört
Anser att det saknas tydlig koppling mellan utmaningar, mål, strategier och åtgärder.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Överlag stämmer riktlinjerna överens med dagens behov för verksamhetens målgrupper.
Understryker vikten av att vid planering av bostadsområden även se över behovet av
barnomsorg och skolor, vilket bör förtydligas. Det bör eftersträvas att nybyggnation sker vid
befintliga skolor. Infört sid 8 kap 3.2 st 3.
Alla nämnder och förvaltningar behöver samarbeta och vara delaktiga för att regionen ska ha
en väl fungerande bostadsförsörjning.
Efterlyser organiserat stöd från RG för de inackorderade eleverna vid Wisbygymnasiet, som
har en likartad problembild som gruppen studenter.
Korta ner föreslagna riktlinjer och lyft fram essensen i skrivelsen.

Vänsterpartiet Gotland
Bostäder en central del av välfärdspolitiken. Viktigt att ha höga ambitioner och ta fasta på
aktuella utmaningar.
Angivna utmaningar relevanta och bör fokuseras på, men det saknas strategier för åtgärder.
Kommentar: se kap 3.3 De föreslagna målen och strategierna helt otillräckliga i förhållande
till utmaningarna. Behövs ytterligare strategier.
Kap 6, föreslagna strategier ger inte svar på hur grupperna ska få en bostad.
Kap 9, komplettera med fler åtgärder.
Lyft tydligare kopplingen mellan bostadsförsörjning och kompetensförsörjning. T ex i kap 2.1
2.4.1 väl smalt, bör kompletteras med text om möjligheten att leva ekologiskt hållbart i de
bostäder som byggs
Synen på att bo utanför Visby är väl negativ. Bostadsmarknaden utanför Visby är inte i
balans, brist på bostäder över hela ön.
7.1, texten förutsätter att de som har låga inkomster inte ska få någon bostad.
Kommentar: marknadsdjupet beräknar hur många nya bostäder som årligen kan produceras
till marknadspriser, eller hyra för nyproducerade hyresbostäder.
7.2, ett av flera exempel på väldigt bra texter i programförslaget.
Motion om kollektivhus har lämnats in, programmet bör innehålla något om detta. Motionen
besvarad 2016 rf §152 Kommentar:Bygggemenskaper tas upp.
Blir nybyggda bostäder permanentboenden eller fritidsbostäder? Förslag att undersöka detta på t ex
Artilleriet.

Hyresgästföreningen Gotland
Inleder med att kommentera det man anser positivt och ej bör ändras.
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Förslag på ändringar/tillägg:
2.4.1, Parkeringstal ej positivt för den sociala miljön om inte infrastruktur finns
Kap 3, Alla bostadspolitiska beslut bör utgå från tillgänglighets- och barnperspektiv
3.1, ändra flora till mängd Infört
Kap 4 st 3, Länsstyrelsens rapport fr 2019 visar att bostadsmarknad utanför Visby ej är i
balans. Ändra utifrån detta och hänvisa till denna rapport istället för boverkets. Infört
Kap 5, använd statistik från Länsstyrelsens rapport.
Lyfter att det på flera ställen bör stå hyresrätter med rimlig hyra.
7.1, bör stå att målet för nyproduktion är 300 bostäder per år som det står under 3.2 mål 1.
Kommentar: kap 7.1 är ett resonemang från spacescape undersökning.
Ny hyreslag och Gotlandshem har gått ut med info om att man ej kan byta ägt boende mot
hyresrätt, vilket motverkar främjandet av flyttkedjor.
Anser att gruppen familjer som separerar bör nämnas och ha rätt till förtur. (Styrs i riktlinjer
bostadsförmedling.)
Understryker vikten av uppföljning av programmet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anser att föreslagna riktlinjer omfattar relevanta perspektiv och har inga ytterligare
synpunkter.

Uppsala universitet
Otydlighet kring vad som är mål och aktiviteter och det framgår inte när och hur målen ska
följas upp.
Kap 3.2, anser att tabellen är blandad med mål och aktiviteter och det framgår inte när eller
hur målen ska följas upp. Föreslår att aktiviteter flyttas till handlingsplan
Föreslår att aktiviteter i handlingsplan tidsätts med datum för genomförande samt ansvarig
utförare.
Saknar begreppsdefinitioner.
Vill lyfta in historik och statistik kring Campus Gotlands utveckling i nulägesanalysen och lyfta
värdet av fungerande boende för studenter för regionen
Vill tydliggöra Gotlandshems ansvar kring studentbostäder. Kommentar: hanteras i
ägardirektiv.
Vill lyfta in aktiviteter i handlingsplanen som rör benchmarkande insatser, t ex hur man
arbetar med boendefrågan på andra platser både nationellt och internationellt.

Miljö- och byggnämnden
Riktlinjerna godkänns med tillägg.
Vilka insatser krävs för att bedriva aktiva och långsiktiga markförvärv.
Förtydliga detaljplanens möjligheter och begränsningar samt behovet av samverkan inom
hela samhällsbyggnadsprocessen.
Förtydliga att handlingsplanen avser den kortsiktiga prioriteringen. Kommentar: avser
mandatperioden.
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Revidering av översiktsplan en del i att konkretisera riktlinjerna på lång sikt. Infört kap 3.3
Perspektivet god bebyggd miljö bör lyftas fram.
Tydliggör vikten av att bygga ut kollektivtrafiken samt dess inverkan på bostadsbyggandet.
Tydliggör tänkta vägar framåt och prioriteringar för att konkretisera hur planen ska omsättas
i praktiken.
ÖPs roll i bostadsförsörjningen bör lyftas tydligt.
Miljöprogrammet.

Barn- och utbildningsnämnden
Se ovan Gymnasie- och vuxen utbildningsnämnden.

PRO Gotland
Det är en myt att alla äldre vill flytta till Visby.
Prisbilden på bostäder, äganderätt som hyresrätt, innebär att många äldre i praktiken är
utestängda från möjligheten att flytta till en tillgänglighetsanpassad bostad.
De äldre saknar inte en bostad att flytta från, utan en bostad att flytta till.
Av ekonomiska skäl önskemål om en mindre hyresrätt i markplan.
Riktlinjerna bör analysera och beskriva vilka konsekvenser för bostadsförsörjningen en stor
ökning av andelen äldre på landsbygden innebär och vilken strategi för region gotland det
innebär.
Allt fler äldre som bor kvar på landsbygden ställer krav på goda allmänna kommunikationer.
Man uppfattar att boendekostnaderna på Gotland ligger över rikssnittet.
För få alternativ för de äldre att flytta till.
Efterfrågar aktualisering av RG avseende nya boendeformen biståndsbedömt
trygghetsboende.
+65-bostäder som förmedlas av soc är väldigt populära, men långa köer.
Kollektivhus skulle kunna vara intressant för de äldre, då ensamheten är mentalt
påfrestande.
PRO har gjort en begränsad inventering av lokaler som skulle kunna byggas om till
hyresrätter för äldre och detta finns i flera tätorter. Finansiellt stöd finns att söka hos
Boverket.
Våra äldre möter en situation som skapar stor oro, då man inte har någonstans att ta vägen
när man måste lämna sin många gånger stora och svårskötta bostad.
Man anser att politikerna har avsagt sig ansvaret och överlåtit detta åt marknadskrafterna.
Intresset för äldres boende är svagt och dagens bostadsmarknad tillgodoser inte behovet hos
stora grupper av gotlänningar.
Vi äldre kan inte acceptera att ett bra boende endast är förbehållet de som har goda
inkomster och kan betala höga hyreskostnader.
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Sammanfattning av PROs krav:

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen anser att följande ska framhållas och beaktas:
1. Även om det finns en handlingsplan för att uppnå målen behöver de konkretiseras mer i
form av en genomförandedel och att genomförandet ges nödvändiga verktyg samt att
ansvaret för detta tydliggörs
2. Riktlinjerna behöver bli mer tydliga varför bör ska ändras till ska i texten vad gäller
styrning, vilket är ett av syftena med dokumentet
3. Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget i handlingsplanen om upplåtelse med
tomträtt eftersom det i normalfallet innebär en underfinansiering av projekt vilket inte följer
fastställda riktlinjer för exploatering
4. Förslaget i handlingsplanen att ca 10 % av nyproducerade lägenheter ska säkerställas för
regionens olika behov måste omformuleras eftersom det inte är förenligt med gällande
lagstiftning
5. För att få en tydlig styrning och tydliggöra styrdokumentets innebörd och status i
förhållande till exploateringsplanen är det förvaltningens uppfattning att exploateringsplanen
ska ha sin utgångspunkt från bostadsförsörjningsprogrammet och inte tvärtom. Kommentar: se
s3 kap 1.2 st 4
6. Krav på t ex miljövänliga byggmaterial är ett s k tekniskt särkrav varför exemplifieringen
ska tas bort i texten eftersom kravet inte är möjligt att ställa enligt gällande lagstiftning Infört
2.4.1 st 3
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7. Eftersom hållbar utveckling omfattar alla, i riktlinjerna, nämnda hållbarhetsperspektiv ska
de även ingå som primära mål för bostadsförsörjningsarbete.
8. Gruppen äldre, som det anges i riktlinjerna, har olika behov och förutom särskilt boende
ska flexibla bostäder prioriteras. Ett krav som ska ställas i samband med markanvisningar.
Trygghetsboende är en boendeform som bör aktualiseras i och med att efterfrågan ökar allt
mer.
Enligt ovan:
Målen behöver konkretiseras.
Riktlinjerna behöver vara mer tydliga.
Tveksam till tomträtt.
Anser det fel att RG kan ställa krav på att hyra lägenheter.
Exploateringsplanen ska ha sin utgångspunkt ur riktlinjerna, inte tvärtom.
Krav på miljövänliga byggmaterial ett tekniskt särkrav.
Alla hållbarhetsperspektiv ska utgöra primära mål.
Flexibla bostäder för äldre ska prioriteras.
Efterlyser komplettering med genomförandedel med ansvarsfördelning och behov av
organisation, om inte genomförandet ryms inom ramen för RSFs ordinarie organisation.
Byt ut ordet bör till ska i hela dokumentet. Kommentar: delvis ändrat, ibland även till behöver
Anser att tomträtt ger för låga intäkter och dessa projekt är regelmässigt underfinansierade.
En upplåtelse med tomträtt ska innebära lägre boendekostnader.
Anser det olagligt att RG ställer krav på att hyra lägenheter i nyproducerade hus.

Väsentligt med samordning mellan bostadsförsörjningsprogram och exploateringsplan för
att nå fastställda mål. I texten kan det tolkas som att exploateringsplanen styr regionens
samhällsbyggnad. Otydligt vad som styr vad, klarlägg hur dessa två förhåller sig
styrningsmässigt till varandra. Kommentar: se s3 kap 1.2 st 4

Gotlands studentkår Rindi
Saknar tydliga mål och en sammanhängande handlingsplan. Mål, strategier och
handlingsplan flyter ihop. Specificera vad, när, hur, vem.
Saknar omvärldsbevakning från genomförda undersökningar från bostadsplanering,
internationellt och nationellt.
Skriv inte ”ön”, utan ”Gotland”.
Sid 4 st 2.1, vad är en genomsnittsgotlänning?
Använd färre alternativa begrepp för att undvika olika tolkningar
Anser målen under 3.2 otydligt formulerade
Skriv hellre bara målen och sätt strategierna i handlingsplanen
Anser att 1000 nya helårsboenden hyresrätter behövs för att matcha utvecklingen av
campus.
Vill att det i mål 1 står primärt hyresrätter. Även i mål 2.
Sid 12, 6.1; ändra ca 1200 studenter till ca 1400 Ändrat
Sid 12, 2:a stycket första raden; lägg till i 3-5 år efter för att läsa här Ändrat
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Sid 12 3:e stycket tredje raden; efter sommarlovet, lägg till Enligt Studentbarometern 2018
som tagits fram av Campus Gotland och Region Gotland vill 90% vill bo året runt på Gotland
under sin studietid. 62 % av studenterna kan tänka sig stanna kvar på Gotland efter avslutade
studier. Ändrat
Anser att överallt där det nämns ett antal bostäder ska förtydligande göras kring hur många
som är hyresrätter samt studentlägenheter.
Sid 17 pkt 9; Otydlig rubrik. Saknas vem som gör vad i handlingsplanen. Se även ovan
angående flytta strategier till handlingsplan. Ändrat
Sid 18 pkt 9, förtydliga Exisam, så att alla förstår. (Exploatering i samverkan) Ändrat
FÖRSLAG PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EN POSITIV BOSTADSUTVECKLING
- Planera för fler helårsboenden för studenter, idag finns 202 helårsboenden på ca 1390
helårsstudenter, resterande är 10 månaders kontrakt eller kortare. GotlandsHems studentboenden är
uppbokade 3 år i sänder som regel och har väldigt liten omsättning. Vi behöver minst 1000
helårsboenden.
- Ge GotlandsHem ett större uppdrag i såväl bygga nya studentbostäder som att ta fram en plan för
nya hyresbostäder för unga vuxna och att upprätta nya hyresbostäder med generationsboenden.
Kommentar: löpande dialog med ABG, se även ägardirektiv
- Gör en bostadsinventering över hela Gotland, inklusive Visby befintligt bestånd. Inventera i
befintliga boenden, kartlägg: ägare, upplåtelseform, uthyrningsform och uthyrningsperioder.
- Inhämta inspiration och kunskap från andra orter. Bencha med andra destinationer såväl nationellt
som internationellt kring hur man arbetar med hyresbostäder, t ex studiebesök kollektiva boenden
med mix av ”vanliga hyresgäster” och studenter kan t ex vara kombo studenter och seniorboende.
- Gör en omvärldsbevakning i goda exempel nationellt och internationellt. Vid bostadsplanering
använd framgångsrika projekt med generationsboenden och kollektiva boenden för såväl enstaka
privatpersoner som olika konstellationer av familjer. Ta del av relevant fakta, trendrapporter och
statistik genom branschorganisationer och använd dessa i fortsatt arbete bostadsplanering.
- Vid planering av studentbostäder, använd statistik trender. Kringtjänster som också kan ingå i ett
studentboende, (StudBo trendrapport 2019, bilaga 3, sidan 38). Fördelning över de 3 vanligaste
kringtjänster som Sveriges studentbostadsföretag erbjuder idag
20% bilpool 20% gym 24% flyttstädning
Kommentar: hyresvärdens uppdrag
- Vid planering av studentbostäder, använd statistik (StudBotrendrapport, bilaga 3, sid.25) 4 av 5
studenter tänka sig att dela utrymmen. T ex, fördelningen över vilka ytor man kan tänka sig att dela:
33% kök 70% sociala ytor 6% badrum 2% sovrum
Kommentar: hyresvärdens uppdrag
- Tillsätt en bostadsgrupp bestående av fastighetsägare och alla olika aktiva involverade intressenter
av hyresbostäder, ägare: Region Gotland. Arrangera kontinuerliga dialogmöten med fokus
hyresbostäder. Bjud in nytt och fler parter till samhällsbyggande dialoger där studenter vid Campus,
kår och även elever i gymnasiet och grundskola blir engagerad i bostadsplanering för studenter och
unga vuxna. Ta del av andras goda exempel, se StudBo trendrapport 2019 bilaga 3, sidan 9. Andra
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lyckade samarbetsprojekt tillsammans med lärosäten kring nya bostadsprojekt har t ex gjorts av
företaget Ramböll. Kommentar: finns flera forum där hyresrätter kan diskuteras.
- Säkerställ att resurser och kompetens finns att tillgå inom Regionen inom de olika förvaltningarna
för att hinna handlägga bygg- och exploateringsärenden och kunna genomföra en positiv
bostadsutveckling för hela Gotland. Kommentar: insatser och utveckling pågår kontinuerligt
- Genomför en revidering av boendegarantin från 2003, diarienummer: C12-2003/176. (se bilaga 1)
Nuvarande bostadssituation för studenterna är svår och en revidering av boendegarantin för
studenter behöver göras. Förutsättningarna idag jämfört år 2003 har ändrats markant.
- Använd Visby med omnejd vid planering av studentbostäder, bygg vid närliggande serviceområden
med regelbundna kommunala kommunikationer måndag-söndag. Enligt Studentbarometer (bilaga 2,
fråga 3.6) kan 1/4 av de tillfrågade studenterna tänka sig gå 20 minuter mellan Campus och sin
bostad, nära 20% kan tänka sig att gå 30 minuter mellan Campus och sin bostad. Kommentar:
planering av nya studentbostäder pågår på flera platser i Visby.
- Komplettera handlingsplanen till bostadsförsörjningsplanen med uppdaterad statistik från
Studentbarometern som finns att tillgå från början av år 2020.
- Vid planering av nya hyresrätter för studenter, ta hänsyn till naturliga mötesplatser där aktiviteter
som t ex plogging, trädgårdspyssel, matlagning, svamp-plockning, fågelskådning, parkour,
promenader, utomhusträning, hantverksstunder med mera kan genomföras. Tillgång till tillgängliga
mötesplatser möjliggör ökad samvaro och en minskad isolering vilket främjar den psykiska hälsan,
något som definitivt ger ett mervärde till bostadsområdet. Ge också möjlighet till påverka
aktiviteterna vilket skapar ett gemensamt engagemang. Kommentar: hyresvärdens uppdrag

Länsstyrelsen Gotland
Riktlinjerna bör genomgående utvecklas med en djupare analys av den demografiska
utvecklingen av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Dokumentet måste ge särskilda behovsgrupper likvärdig prioritering. Efterfrågar en tydligare
genomgående begreppsdefinition. Använd vedertagna begrepp för särskilda grupper, t ex
Boverkets begreppsdefinition.
Saknar motivering till de definierade utmaningarna och djupare analyser av dessa. Behöver
grundas tydligare i bostadsmarknadens faktiska läge.
Saknar de utmaningar som definierats i integrationsstrategin. Kommentar: det berörs i
dokumentet och hänvisning till integrationsstrategin finns under kap 6.5
LS vill förtydliga betydelsen av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdig prioritering.
LS håller inte med om att det finns en otydlighet kring mål för bostadsförsörjning på nationell
nivå, de framhäver att det övergripande målet är att ge alla människor i alla delar av landet
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser
och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet, reglera i FNs konventioner och Agenda 2030.
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Vill lyfta den årliga bostadsmarknadsanalysen som tas fram av LS. Infört kap 4 st 3
Delar i huvudsak RGs beskrivning över bostadsmarknadens nuläge. Saknar dock djupare
analyser av utmaningarna samt dess effekter.
Efterlyser fördjupning av analyser och slutsatser i kap 5 kring bef bostäders storlek, ålder och
utformning mm samt fördelning mellan olika upplåtelseformer. Fördjupad analys av bef
bostadsutbud.
LS framhäver på flera ställen betydelsen av hänsyn till särskilda behovsgrupper och att dessa
erhåller likvärdig prioritering. Saknar även ett antal grupper så som hemlösa, personer i
behov av skyddat boende, våldsutsatta.
LS konstaterar att det finns ytterligare verktyg för bostadsförsörjningen, t ex fysisk planering,
kommunala hyresgarantier samt allmännyttans roll.
I kap 8 föreslås indelning för prioritering av bostadsbyggande vara samma som i
servicestrategin, LS saknar definition på vad detta innebär för kommunens arbete.
Efterfrågar även en analys av påverkan från en sådan inriktning eftersom bostadsbehovet är
störst i Visby och ekonomiska incitament för byggnation utanför Visby är begränsade.
Återkommer på flera ställen till att det saknas djupare analyser.
Saknas motivering till flera av de identifierade utmaningarna samt till insatserna. Svårt att
följa på vilken grund en enskild insats motiveras.

Feministiskt initiativ Gotland
Positivt inställda till planen. Bristen på bostäder ett växande problem. Planen lyfter fram flera
viktiga faktorer.
Saknar genomgående ett miljö- och klimatperspektiv.
Behöver ta höjd för en bostadsförsörjning som garanterar miljö- och klimatsmarta bostäder
som även klarar ett förändrat klimat.
Saknar genomgående skrivningar om kollektivtrafik. Som förutsättning för bostäder på hela
Gotland. Som förutsättning för social hållbarhet. Som möjlighet att sänka parkeringsnormen.
Hänvisa till Trafikförsörjningsprogrammet. Infört: kap 1.2text om att bygga där det finns
kollektivtrafik tillagd kap 3.2
Vill se mer konkreta förslag på insatser i samtliga målområden.
Planen har en svepande karaktär, hade vunnit på att bli mer specifik i vilka åtgärder som ska
vidtas för att målen ska nås.
Sid 3 koppling till andra styrdokument saknas Miljöprogram för Region Gotland. Infört, kap
1.2
Sid 4 Syfte, alla diskrimineringsgrunder bör finnas med så som ålder, kön, könsidentitet och –
uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionalitet och sexualitet. Infört
Mål 1, anser att det bör förtydligas hur stor del av bostäderna som ska byggas utanför Visby.
Mål 2, saknas trafiklösningar, tillgång till kollektivtrafik.
Mål 3, saknas kollektivtrafik.
Saknar mål om att bostäder ska kunna hyras 12 månader om året.
Saknar mål och insatser om ekologisk hållbarhet.
Bostadsbehov för olika grupper s 12 grupp 6.6, innefattar kvinnor och andra i behov av
skyddat boende?
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Önskar förtydligande om målet kring antal producerade bostäder per år. Nämns 200, 230,
250, 300. Vad är behov och vad är mål? Kommentar: målet är satt till 300, något över det
estimerade behovet.

Centerpartiet Gotland
Man bör inventera var befintliga skolor, förskolor och annan service erbjuder möjlighet att
växa utan att nytt behöver byggas. Att ta fram byggbar mark i dessa områden =
kostnadseffektivt.
RG bör medverka till att både små och stora byggprojekt kommer till stånd och mark bör
säljas till marknadspris.
Uppdraget att se över samhällsbyggnadsprocessen bör nämnas och att TKF, SBF, RSF måste
samverka på ett effektivt sätt med tillräckliga resurser. Se insats ang fortsatt utveckling av
exisam-process
Något måste göras åt byggproduktionspriserna. Ökande kostnader beror på bristande
konkurrens. Fler aktörer på marknaden behövs. Att på lämpliga ställen acceptera typhus.

-

Socialförvaltningen
Hänvisar till riktlinjer för fastighetsförvaltning där det anges att RG i första hand ska äga
byggnader för egen verksamhet. Behovet av tillgänglig mark för uppförande av vård- och
omsorgsboenden för ägande av RG behöver därmed framgå i riktlinjerna och
handlingsplanen. Planering bör ske utifrån framtagen boendeförsörjningsplan från soc.
Olika framtida boendeformer behövs för att tillgodose äldres individuella behov. Bör i
föreslagna riktlinjer ingå en plan för anpassade boendeformer för äldre, t ex
trygghetsboende.
Ändra texten i kap 6.4 enligt förslag. Infört
Man vill tillägga i riktlinjen att avsaknaden av allmänna kommunikationer gör det svårt även
för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo utanför Visby. Infört kap 3.2
Hänvisa i riktlinjen till följande dokument:
Plan för särskilt boende för äldre Infört kap 1.2
Boendeförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättningar Infört kap 1.2

Tillägg från socialnämnden:
Vid renovering/ombyggnad av bef fastighetsbestånd, eftersträva att tillgänglighetsanpassa för att
underlätta för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt.
RG bör utveckla strategier för att bygga billiga hyresrätter, så att det därmed kan erbjudas
bostäder för alla målgrupper.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 8

Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning

RS 2017/1093

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen gav 2018-02-01, § 10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12, § 364 ändrades uppdraget till
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en
planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige 2013-10-14, § 109 och ska
nu ersättas med föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
ändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet med
bostadsförsörjning bör bedrivas för att vara till största möjliga nytta för medborgarna.
Ärendets behandling under mötet

Anna Adler, strateg, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Arbetsutskottet begär komplettering av riktlinjerna och ärendet överlämnas till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25
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Regionstyrelsen

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället
Förslag till beslut
Förslag till beslut in Regionfullmäktige



Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen MindShift
Gotland

Förslag till beslut i Regionstyrelsen

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige :
1. Till ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022 utses X.
2. Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland belastar enheten
för Social hållbarhet, avdelningen för regional utveckling i
regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Delar av
arbetet handlar om att samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida
kunskap om psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till
och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program.
Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad samverkan kring
psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt med att planering för detta
fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en
sammanhållande formell struktur blivit allt mer trängande. Det har utmynnat i
bildandet av en ideell förening MindShift Gotland. Föreningens mål är att verka för
psykisk hälsa genom innovativ och förstärkt samverkan.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka
om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det
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aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra
aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att
lägga in i föreningens pågående projekt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen
möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället.
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och
välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att
mobilisera gemensam kraft i hela samhället. Bedömningen är att medlemskap i
föreningen inte kommer att ge nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den
indikativa medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för Social
hållbarhet. I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan
på befolkningens psykiska hälsa och därmed även samhällskostnader.
Ärendeberedning

Under de senaste åren har Region Gotland samarbetat med flera olika myndigheter
samt ideella och idéburna organisationer i arbetet att sprida kunskap om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av självmord. Exempel är aktiviteter i samband med
självmordspreventiva dagen och utbildningsinsatser i form av föreläsningar och
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.
I början av 2019 tog Länsförsäkringar Gotland kontakt med Region Gotland för
samverkan kring psykisk hälsa. De hade en idé om att skapa ett sammanhållet initiativ
kring främjande av psykisk hälsa, nationellt men även lokalt, som skulle påbörjas i
samband med Almedalsveckan. Initiativtagare till idén om en rörelse för innovativ
samverkan för främjande av psykisk hälsa var en grupp personer från bland annat
Länsförsäkringar, Region Stockholm/SKL:s uppdrag psykisk hälsa och RISE.
Region Gotland tog erbjudandet att vara med att utforska möjligheterna i den
erbjudna samverkan. Även Svenska kyrkan genom Visby stift och
Domkyrkoförsamlingen kom med i arbetet inför Almedalsveckan.
I Forum för social hållbarhet som samordnas av Länsstyrelsen, med deltagare från
Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhällets organisationer
har behovet av ökat samarbete och samverkan kring psykisk hälsa lyfts flera gånger.
Region Gotland tog initiativ till att hålla en workshop kring psykisk hälsa på ett
forum i mars där även information gavs om det pågående initiativet inför
Almedalsveckan. Det blev tydligt att intresset var stort för fortsatt samverkan i
området.
Samverkan inför Almedalsveckan ledde fram till att en mötesplats ”Mind//Shift”
skapades, där totalt 21 aktörer gemensamt stod som arrangörer. Det var bland andra
Region Gotland, Region Stockholm, Region Östergötland, RISE, Svenska kyrkan
och Länsförsäkringar. Syftet med Mind//Shift i Almedalen var att driva en
tankeomställning genom att lyfta fram det proaktiva arbetet för psykisk hälsa och att
på samhällsnivå se möjligheterna till nya typer av samarbeten för att vända trenden av
ökad psykisk ohälsa. I slutändan är människans psykiska hälsa allas ansvar och
rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva.
Mind//Shift hade ett 15 tal programpunkter under 5 dagar, i Helge Ands ruin. Målet
under veckan var att med inspiration från seminarium och samtal fånga upp idéer om
innovationer och nya typer av samverkan som sedan ska kunna testas lokalt i olika
projekt.
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Under Almedalsveckan stärktes viljan att fortsätta Mind//Shift lokalt på Gotland,
mellan Region Gotland, Svenska Kyrkan och Länsförsäkringar Gotland. En av alla
idéer som kom upp under Mind//Shift Almedalen var att på nya innovativa sätt
samarbeta för att sprida Första hjälpen till psykisk hälsa brett i ett samhälle. Det kom
upp som en möjlig aktivitet att gemensamt arbeta med inom ramen för Mind//Shift
Gotland. Om befolkningen genom Första hjälpen till psykisk hälsa får kunskap om
olika typer av psykisk ohälsa, varningstecken och bemötande så kommer förståelsen
öka och det motverkar tabun och stigmatisering. Förmågan och viljan att stödja
medmänniskor som mår dåligt kommer att öka. Bred kunskap om psykisk ohälsa i
samhället kommer också öppna upp för samtal, vilja och möjligheter att i
förlängningen gemensamt kraftsamla kring att främja psykisk hälsa på Gotland.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är en standardiserad utbildning som används
internationellt med vetenskaplig evidens. I Sverige kvalitetssäkras den via Karolinska
Institutet.
Efter Almedalsveckan har fler organisationer visat intresse för att ansluta sig till
Mind//Shift nationellt. Arbete pågår för att skapa en hållbar nationell struktur för
Mind//Shift. I det arbetet finns kopplingar till Sveriges kommuner och regioners
(SKR:s) kraftsamling för psykisk hälsa. Det finns även intresse för lokala initiativ
inom Mind//Shift, bl.a. inom Region Stockholm och Region Östergötland.
Här på Gotland har flera aktörer visat intresse för den lokala Mind//Shift-rörelsen
och för idén att med gemensamma krafter sprida Första hjälpen till psykisk hälsa i det
gotländska samhället. I takt med att planering för detta fortgått och det även
innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur
kring ”Mind//Shift Gotland” blivit allt mer trängande.
Det har utmynnat i bildandet av en ideell förening MindShift Gotland. Föreningens
mål är att verka för psykisk hälsa genom innovativ samverkan i samhället.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka
om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det
aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra
aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att
lägga in i föreningens pågående projekt. Tanken är att de mest drivande aktörerna
utgör basen för en stabil styrelse. Dessa är idag Region Gotland, Länsförsäkringar
och Svenska Kyrkan.
Förväntningarna är att Mind//Shift Gotland kan samla det gotländska samhället att
tillsammans med innovativa åtgärder göra mer och nytt för att främja psykisk hälsa.
Konkreta aktiviteter är inplanerade på Gotland för att lyfta psykisk hälsa ännu högra
på dagordningen och i ett första projekt hitta sätt att finansiera och samordna
spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa.
Aktuellt arbete

Ett projekt, Guldhjärnan, har börjat ta form för att olika aktörer i samhället
gemensamt ska skapa en plan för spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa med
målet att inom 5 år nå ut till 10% av Gotlands befolkning. Finansieringen av
projektet kommer att ske på olika sätt, dels inom företag och organisationer och dels
genom insamlingar och volontärarbete.
I mitten av december 2019 arrangerade ett par eldsjälar som medverkat i 2019 års
SOS Gute, en insamlingsgala - Guldhjärnegalan. De insamlade medlen tillfaller
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föreningen Mind//Shift Gotland, att användas i projektet Guldhjärnan. Flera företag
och privatpersoner har bidragit med olika resurser inför galan. Ekonomiska bidrag till
guldhjärneprojektet har också inkommit från Mastiff (som en donation för Gotlands
deltagande i SOS Gute 2019), Gotlandshem, Länsförsäkringar och Destination
Gotland.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen
MindShift Gotland möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället
för främjande av psykisk hälsa. I arbetet inför bildandet av föreningen har samråd
skett med verksamhetsledarna för BarnSam och VuxenSam samt förankring i RSS
(Regional Samverkans- och Stödstruktur).
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och
välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att
mobilisera gemensam kraft i hela samhället. Föreningen blir en viktig plattform för
nya innovationer i området. Samverkan kring detta på Gotland kommer även få
positiva konsekvenser för Mind//Shift nationellt. Flera regioner är på väg att
organisera sig i rörelsen Mind//Shift och använder vårt arbete på Gotland som gott
exempel och inspiration.
Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer att ge nämnvärda ökade
kostnader för Region Gotland. Den indikativa medlemsavgiften är maximalt 1000
kronor och belastas enheten för Social hållbarhet. I förlängningen bedöms
medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och
därmed även samhällskostnader. Regionstyrelseförvaltningens rekommenderar
regionfullmäktige att ta beslut om att Region Gotland går med i föreningen.
Beslutsunderlag

Endast denna tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Verksamhetsledare BarnSam Elisabeth Jonsson-Höök
Verksamhetsledare VuxenSam Cecilia Krook
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Stadgar för den ideella föreningen MindShift Gotland
Stadgar antagna vid föreningens bildande den 12 november 2019

1 § FÖRENINGENS FIRMA OCH STYRELSENS SÄTE
Föreningen är en ideell förening och dess firma är MindShift Gotland (Föreningen). Styrelsen ska ha
sitt säte i Visby.

2 § FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA ÖKAD
SAMHÄLLSNYTTA
MindShift Gotland har som ändamål att på olika sätt verka för psykisk hälsa. Föreningen arbetar för att
lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå se möjligheter till nya
typer av tvärfunktionell samverkan. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen vill
mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva. Detta sker genom att bl.a. utgöra en
plattform för kunskap och innovation inom området.
Föreningens verksamhet utgörs av att driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa.

3 § A) MEDLEMSKAP
Företag och organisationer, som önskar verka för Föreningens ändamål, kan ansöka om medlemskap i
Föreningen. Styrelsen beslutar om eventuellt medlemskap. Medlemmen företräds, i Föreningen, av en
representant från det aktuella företaget eller organisationen. Medlemsavgiften fastställs av
föreningsstämman.
Medlem får utträda ur Föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet upphör
vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlem som utträder ur,
eller utesluts ur, Föreningen har inte rätt till någon del av Föreningens tillgångar. Medlem ska uteslutas
ur Föreningen, om medlemmen motarbetat Föreningens ändamål, uppenbart skadat Föreningens
intressen eller försummat att erlägga medlemsavgift. Frågan om uteslutning prövas av
föreningsstämman på förslag av styrelsen.
Medlemmarna i Föreningen förvärvar inte, genom inarbetning eller på annat sätt, någon rätt till
varandras firma, varumärken, kännetecken eller andra immateriella rättigheter (varumärken).
Medlemmarna äger enbart använda varandras varumärken på det sätt som den andra medlemmen
uttryckligen godkänner. Ingen av medlemmarna har rätt att nyttja annan medlems varumärke i
marknadsföringsmaterial eller annan extern kommunikation utan dennes godkännande.
B) AMBASSADÖR/STÖDJARE
Företag, organisationer och privatpersoner kan medges möjlighet till att verka som
ambassadör/stödjare till MindShift i allmänhet eller ett visst projekt i synnerhet. Bidraget kan vara
monetärt eller i form av ideellt arbete eller andra nedlagda resurser. Som ambassadör/stödjare
medges inte någon av de rättigheter och skyldigheter som åberopas under punkten A) Medlemskap.

4 § FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret. Föreningen ska, även om
bokföringsskyldighet inte föreligger, föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i
bokföringslagen (1999:1078).

5 § KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Kallelse till ordinarie föreningsstämma och kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex
och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska ske genom brev eller elektroniska hjälpmedel till medlemmarna. I kallelsen ska tydligt
anges de ärenden som ska behandlas på stämman samt tid och plats. Om ett ärende avser ändring av
stadgarna ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen. Medlem har rätt
att få ärende behandlat på föreningsstämma, om medlemmen skriftligen begär det hos styrelsen i
sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Andra meddelanden till medlemmarna sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

6 § FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, ska hållas i Visby. Vid stämman får inte behandlas ärende
som inte har varit angivet i kallelsen till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet
enligt dessa stadgar ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska
avgöras där. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Upprop och fastställande av röstlängd
Val av minst en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om stämman behörigen utlysts
Godkännande av dagordning
Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Medlemsavgift
Fastställande av antal styrelseledamöter
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av revisionsbolag samt beslut om arvode
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem

7 § RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är beslutsför då minst 70% av medlemmarna är närvarande. Medlem får företrädas
vid stämman av ett ombud. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått fler än hälften av de avgivna rösterna
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

8 § STYRELSEN
Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelsen i Föreningen ska bestå av lägst 3 och högst 7
ledamöter. Mandattiden, om ett år, ska upphöra vid nästkommande ordinarie föreningsstämman på
vilken nytt styrelseval ska förrättas. Ett uppdrag som styrelseledamot kan upphöra i förtid om
ledamoten begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen. Föreningsstämman kan entlediga
en ledamot i förtid. För att bli valbar som styrelseledamot i Föreningen ska personen:




Representera ett företag eller organisation som är medlem i Föreningen.
Vara minst 18 år.
Inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

Föreningsstämman utser styrelseordföranden. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande.
Styrelseordförande leder arbetet i styrelsen och ser till att styrelsesammanträden hålls.
Styrelsen leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet inom Föreningen. Styrelsen ansvarar för
förvaltningen av Föreningens angelägenheter och är ansvarig inför stämman. Styrelsen beslutar i
samtliga ärenden rörande Föreningen och dess verksamhet vilken inte är föremål för
föreningsstämmans beslut.
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden finner det
behövligt. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av
de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är
styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslut dock utgöra fler än hälften av hela antalet
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens sammanträden protokollförs och
att, om behov föreligger, lämpliga styrdokument upprättas för Föreningens verksamhet.

9 § FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer, dock av minst två personer i förening.

10 § REVISION
För granskning av Föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning ska
årligen på föreningsstämman utses en auktoriserad revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före
föreningsstämman.
Senast tre veckor före föreningsstämman ska revisorn överlämna
redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisonsberättelse till styrelsen.S

ovan

nämnda

11 § JÄV
En befattningshavare, exempelvis en styrelseledamot, hos Föreningen får inte behandla ärenden, eller
närvara när ärendet avgörs, i fall där:





Befattningshavaren eller någon närstående kan antas bli påverkad av beslutet i en inte
oväsentlig utsträckning.
Befattningshavaren har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot Föreningens.
Befattningshavaren eller någon närstående är, eller har varit, ställföreträdare eller ombud.
Det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i
ärendet kan ifrågasättas.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra denne jävig ska omedelbart påtala detta för
styrelsen.

12 § REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på
föreningsstämman och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

13 § FÖRENINGENS TILLGÅNGAR VID AVVECKLING
Föreningen får avvecklas om den inte längre behövs för sitt ändamål eller om den inte har möjlighet
att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i enlighet med beslut om stadgeändring. I den mån
Föreningens behållna nettotillgångar hänför sig till bidrag som lämnats av medlemmarna ska de
återföras till dessa. Övriga tillgångar ska skänkas till annan icke vinstdrivande aktör som verkar för
psykisk hälsa. Vilken/vilka föreslås av styrelsen och beslutas av föreningsstämman.

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2020-01-15
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Främjande av psykisk hälsa, gemensamt
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen MindShift
Gotland.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige:
• Till ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022 utses X.
• Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland belastar enheten
för Social hållbarhet, avdelningen för regional utveckling i regionstyrelseförvaltningen.

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Delar av
arbetet handlar om att samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida
kunskap om psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till
och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program.
Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad samverkan kring
psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt med att planering för detta
fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur blivit allt mer trängande. Det har utmynnat i bildandet av en
ideell förening MindShift Gotland. Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa
genom innovativ och förstärkt samverkan.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka
om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det
aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra
aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att
lägga in i föreningens pågående projekt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället.

forts

17 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 10 forts
RS 2019/1272

Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte
kommer att ge nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den indikativa
medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för Social hållbarhet.
I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på
befolkningens psykiska hälsa och därmed även samhällskostnader.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen
MindShift Gotland möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället
för främjande av psykisk hälsa. I arbetet inför bildandet av föreningen har samråd
skett med verksamhetsledarna för BarnSam och VuxenSam samt förankring i RSS
(Regional Samverkans- och Stödstruktur).
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Föreningen blir en viktig plattform för nya
innovationer i området. Samverkan kring detta på Gotland kommer även få positiva
konsekvenser för Mind//Shift nationellt. Flera regioner är på väg att organisera sig i
rörelsen Mind//Shift och använder vårt arbete på Gotland som gott exempel och
inspiration.
Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer att ge nämnvärda ökade
kostnader för Region Gotland. Den indikativa medlemsavgiften är maximalt 1000 kr
och belastas enheten för Social hållbarhet. I förlängningen bedöms medlemskapet i
föreningen ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och därmed även
samhällskostnader. Regionstyrelseförvaltningens rekommenderar regionfullmäktige
att ta beslut om att Region Gotland går med i föreningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1281
13 december 2019

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Försäljning av namnrättigheter för Arenan Visborg
Förslag till beslut

•
•
•
•

Att ge Gotlands Idrottsförbund (GI) i uppdrag att ombesörja
försäljningsprocessen av namnrättigheten till sporthallen på Visborg, idag
namngiven som ICA Maxi Arena.
Att den årliga intäkt som leasingen av namnrättigheten inbringar ska fortsatt
oavkortat gå till det representationsstöd som har varit i bruk under den gångna
avtalsperioden.
Ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta avtal mellan Region
Gotland och GI avseende namnförsäljningen.
Att ge förvaltningen i uppdrag att inför nästa fördelningsperiod göra en översyn
av riktlinjerna för representationsstödet och de riktlinjer som tillhör.

Sammanfattning

Inför öppnandet av den nya sporthallen på Visborg 2015 beslutade KFN att intäkten
av leasingen av namnrättigheterna skulle tillfalla föreningslivet (KFN 2014-09-16,
§56). Dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en dialog med
näringslivet och föreningslivet angående leasingen av namnrättigheterna på den nya
sporthallen. Då konstaterades det att näringslivets intresse ökade av vad eventuell
intäkt predestinerades till.
Klart är att näringslivets vilja att skjuta till större belopp ökar om pengarna oavkortat
går tillbaka till föreningslivet. Intresset är måttligt om intäkten används till att
finansiera sporthallens löpande drift. Genom att predestinera eventuell intäkt från
leasing av namnrättigheterna till förmån för föreningarna är det sannolikt att
intäktens storlek ökar. Detta utgör i regionperspektivet en möjlighet att med liten
eftergift göra stor skillnad för föreningslivet.
Inför försäljningen föregående period erbjöd och accepterade GI att genomföra
försäljningen (KFN 2015-03-31, §30). Även inför denna period har GI anmält sitt
intresse att sköta försäljningen av namnrättigheterna.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1281

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att det kommer att ge ett bättre utfall om GI
sköter försäljningen av namnrättigheterna. Vi delar uppfattningen att näringslivet är
mer benäget att skjuta till resurser om det är tydligt att det ska gå till föreningslivet
och inte driften av anläggningen. Samverkan under den senaste perioden har varit
god och vi har fortsatt anledningen att tro att de ska fortsätta. Vi anser även vidare
att GI i detta fall har ett mer etablerat närverk bland näringslivet i dessa frågor och
kan bedöma vilka intressenter som är villiga att gå in med resurser. En tanke under
tidigare period är att det inte i allt för stor mån ska inkräkta på ordinarie
sponsorbudget för det gotländska föreningslivet. En inställning vi håller med om. Vår
bedömning är att låta GI sköta försäljningen och att det ska upprättas ett avtal mellan
GI och Region Gotland för att reglera detta.
Riktlinjerna för representationsstödet togs fram till den förra perioden (2015-2020),
och behöver revideras inför det att den nya perioden inleds i september 2020. Detta
på grund av förändrade resurser att handlägga och hantera stödet internt på Region
Gotland. Inriktningen bör dock vara densamma, det vill säga ett stöd i syfte att
marknadsföra Gotland.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Gotland Idrottsförbund – 2019-11-11
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands idrottsförbund

2 (2)

Gotlandsidrotte
n
2019-11-08

Rättigheter att avtala om namnet till (nuvarande) ICA Maxi arena

Härmed ansöker Gotlands Idrottsförbund om rättigheter att sälja namnet på ICA Maxi arena i likhet
med det beslut som togs 2015-03-31. Vårt önskemål är att vi beviljas skriva ett avtal på 3 – 5 år.
Bakgrund: Ända sedan elitidrottsstödet försvann i början på 2000-talet så har den gotländska
idrottsrörelsen jobbat för att hitta former för att stödja elitidrottsföreningarnas verksamhet.
Föreningarnas verksamhet stödjer många av Vision 2025:s mål för det gotländska samhället.
Rekrytering av nya gotlänningar, reseanledningar/gästnätter, stolta representanter för Gotland som
marknadsförs på uppemot 50 platser i Sverige och inte minst medial uppmärksamhet.
När nya sporthallen/arenahallen, på Visborgsområdet, stod klar 2015 så fick Gotlands Idrottsförbund
i uppdrag att sälja namnrättigheten i ett femårigt avtal som nu går in på sista 9 månaderna de pengar
som blev av försäljningen. Dessa medel har oavkortat gått till ett s.k. representationsstöd för våra
elitföreningar. GI ber nu om förnyat förtroende att för idrottens räkning sälja namnet på arenan och
att alla resurser, även fortsättningsvis, oavkortat går till elitidrottsföreningarna.

Med vänlig hälsning

Bo Ronsten
Distriktsidrottschef
Gotlands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna
Box 1030, 621 21 Visby
Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

e-post/hemsida

Box 1030
621 21 VISBY

Neptungatan 4

0498-20 70 50

672-1666 (GI)
609-8768 (SISU)

gi@gotsport.se
sisu.gotland@gotsport.se
www.gotsport.se

[Skriv text]
Mobil 070-322 05 29
Tel. 0498-207073

Förtydligande av bedömning av föreningarnas marknadsvärde
Max 25 poäng
1. Exponering i media
Vilken exponering har laget i förtjänad media (press/web)? (poäng 0-5)
Förekommer laget i TV-sändningar?
- I vilka kanaler?
- Antal inslag?
Press/Webb
- Antal artiklar?
- Geografisk spridning?
Hur tydligt är det att laget kommer från Gotland?
2. Annan marknadsföring (poäng 0-5)
Vilken exponering har föreningen i webb-TV?
Vilken exponering har föreningen i sociala medier/digitala kanaler?
(Facebook, Instagram, Twitter och Youtube)
3. Publikintresse (ej hemma, bortamatch) (poäng 0-5)
Hur stor är föreningens publik på samtliga bortamatcher?
4. Vision 2025/Varumärket Gotland (poäng 0-5)
(hänvisning till varumärkesplattformen gotland.se/varumarketgotland)
Hur bidrar föreningen till Vision 2025?
”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld av livslust” (kärnvärden och varumärkeslöfte)
Vad gör ni konkret för att vara goda ambassadörer för Gotland? (Beskriv i punktform)
5. Arrangörskap (poäng 0-3)
Arrangerar föreningen nationella eller internationella evenemang?
(Notera att ungdomscuper ej räknas in)
6. Arbete med jämställdhet och inkludering (poäng 0-2)

Samhället är en mångfald av människor, därför måste vi bli mer medvetna, jämlika och inkluderande
när vi kommunicerar. I omklädningsrum, på idrottsarenor, i styrelsearbete och i sociala medier styr
normer, fördomar och traditioner vem som har makten, vem som blir utanför och vem som
inkluderas i idrottens gemenskap. Med mer jämställd, jämlik och inkluderande kommunikation och
ambassadörskap kan vil bidra till att fler upplever Gotland som en attraktiv plats.
Beskriv hur ni jobbar med jämställdhet och inkludering i er förening.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderandeidrott/idrottsarenor/

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp arbetsdokument

Fritidsavdelningen

Datum 17 april 2018

Riktlinje representationsstöd för
marknadsavtal med idrottsföreningar på
Gotland
Bakgrund
Region Gotland och Gotlands Idrottsförbund har kontinuerligt fört en dialog med det
gotländska näringslivet gällande leasing av namnrättigheterna till ICA Maxi Arena.
Det har framgått att näringslivets intresse ökar betydligt beroende av vad eventuell
intäkt predestineras till. Med detta som bakgrund har Region Gotland, genom Kulturoch fritidsförvaltningen, beslutat att införa ett representationsstöd där intäkten
oavkortat går tillbaka till idrottsföreningarna.

Syfte och mål
Att stärka varumärket Gotland utanför regionens gränser genom positiv
marknadsföring och kommunikation. Detta genom att aktivt involvera och engagera
idrottsföreningarna i strävan mot Vision 2025.

Motiv – Varför
Idrotten är viktig för Gotland och Region Gotland vill profilera Gotland med hjälp av
idrott.
Idrottare innehar en unik ställning att agera positiva förebilder.
Idrotten skapar naturliga mötesplatser och gemenskap över ålders- och kulturella
gränser.
Idrotten bidrar till att skapa en civil stolthet och samhörighet hos gotlänningarna.
Idrotten bidrar till ett ökat välmående och livskvalitet hos öns invånare.
Idrotten är en marknadskraft för Gotland med många marknadsföringstillfällen
utanför regionen.
Idrottare kan verka som goda ambassadörer för Gotland lokalt men också nationellt
och internationellt.

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

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Idrotten bidrar till att stärka Gotlands varumärke och förmedla en positiv bild av
Gotland som plats att besöka, mötas, bo och driva företag på i strävan mot Vision
2025.

Grundläggande krav på idrottsföreningarna för
tecknande av marknadsavtal – steg 1
Föreningen skall föregående år varit högst rankad på Gotland inom sin idrott och kön.
Föreningen har kontinuerligt fastlandsutbyte på seniornivå.
Grundläggande krav* på idrottsföreningarna för tecknande av
marknadsavtal – steg 2
Stöd utgår endast till idrottsföreningar som har sin hemvist på Gotland, ej till enskilda
individer.
Föreningen får ej vara i ekonomiskt obestånd.
Föreningen ska ha en väl förankrad värdegrund.
Föreningen ska ha en väl fungerande och utbredd ungdomsverksamhet.
Föreningen ska ha en policy för droger och trafik.
Föreningen och de personer som företräder föreningen ska verka och agera enligt
vedertagna sportsliga och allmänna regler i samhället.
Föreningen måste kunna precisera en motprestation i form av rättigheter som står i
proportion till den summa som söks.
Marknadsföringspaketet skall vara prissatt med motiv för varje aktivitet

Kriterier för bedömning av föreningarnas
marknadsvärde
Bedömning av om marknadsavtal ska tecknas med en förening ska göras efter en
sammanvägning av följande kriterier;
Exponering i media lokalt, nationellt och internationellt. (I vilka kanaler och antal
inslag?)
Premiera annan marknadsföring som sticker ut från det traditionella.
Publiksiffror, utifrån respektive idrotts förutsättningar.
Hur bidrar föreningen till Vision 2025 (Utifrån Gotlands kärnvärden och
varumärkeslöfte)
I bedömningen premieras föreningar som tar på sig arrangörskap för
nationella/internationella evenemang.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Arbete med jämställdhet och inkludering ska beaktas och vägas in.

Formalia (2017-2018)
Marknadsavtal tecknas på max 1 år.
Stödets storlek bedöms individuellt för respektive sökande.

*) Gotlands Idrottsförbund utgör en referenspartner, som meddelar vilka föreningar som är
kvalificerade att söka, utifrån grundläggande krav.
De föreningar som kvalificeras, grundar sig resultatmässigt på innevarande säsong för
de som är mitt uppe i sin tävlingsverksamhet eller kommande säsong för de föreningar
som avslutat sin serie.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 11

Försäljning namnrättigheter - sporthallen
Visborg

RS 2019/1281

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Gotlands Idrottsförbund (GI) får i uppdrag att ombesörja försäljningsprocessen av
namnrättigheten till sporthallen på Visborg, idag namngiven som ICA Maxi Arena.
• Den årliga intäkt som leasingen av namnrättigheten inbringar ska fortsatt oavkortat
gå till det representationsstöd som har varit i bruk under den gångna avtalsperioden.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta avtal mellan Region Gotland
och GI avseende namnförsäljningen.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för
representationsstödet och de riktlinjer som tillhör inför avtalsperioden som inleds i
september 2020.
•

Inför öppnandet av den nya sporthallen på Visborg 2015 beslutade kultur- och
fritidsnämnden att intäkten av leasingen av namnrättigheterna skulle tillfalla
föreningslivet, KFN 2014-09-16, § 56. Dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
genomförde en dialog med näringslivet och föreningslivet angående leasingen av
namnrättigheterna på den nya sporthallen. Då konstaterades det att näringslivets
intresse ökade av vad eventuell intäkt predestinerades till.
Klart är att näringslivets vilja att skjuta till större belopp ökar om pengarna oavkortat
går tillbaka till föreningslivet. Intresset är måttligt om intäkten används till att
finansiera sporthallens löpande drift. Genom att predestinera eventuell intäkt från
leasing av namnrättigheterna till förmån för föreningarna är det sannolikt att
intäktens storlek ökar. Detta utgör i regionperspektivet en möjlighet att med liten
eftergift göra stor skillnad för föreningslivet.
Inför försäljningen föregående period erbjöd och accepterade GI att genomföra
försäljningen, kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 30. Även inför denna period
har GI anmält sitt intresse att sköta försäljningen av namnrättigheterna.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det kommer att ge ett bättre utfall om GI
sköter försäljningen av namnrättigheterna. Vi delar uppfattningen att näringslivet är
mer benäget att skjuta till resurser om det är tydligt att det ska gå till föreningslivet
och inte driften av anläggningen. Samverkan under den senaste perioden har varit
god och vi har fortsatt anledningen att tro att de ska fortsätta. Vi anser även vidare
att GI i detta fall har ett mer etablerat närverk bland näringslivet i dessa frågor och
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 11 forts
RS 2019/1281

kan bedöma vilka intressenter som är villiga att gå in med resurser. En tanke under
tidigare period är att det inte i allt för stor mån ska inkräkta på ordinarie sponsorbudget för det gotländska föreningslivet. En inställning vi håller med om. Vår
bedömning är att låta GI sköta försäljningen och att det ska upprättas ett avtal mellan
GI och Region Gotland för att reglera detta.
Riktlinjerna för representationsstödet togs fram till den förra perioden (2015-2020),
och behöver revideras inför det att den nya perioden inleds i september 2020. Detta
på grund av förändrade resurser att handlägga och hantera stödet internt på Region
Gotland. Inriktningen bör dock vara densamma, det vill säga ett stöd i syfte att
marknadsföra Gotland.
Beslutsunderlag

Gotland Idrottsförbund 2019-11-11
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1251
12 december 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
Förslag till beslut

•

Ärendet återremitteras till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
ytterligare utredning.

Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har den 25 oktober 2019, § 103 hemställt
om att regionfullmäktige till nämnden delegerar rätten att besluta om avgifter för
service. Regionstyrelsen har att till fullmäktige yttra sig över nämndens förslag.
Med delegation av beslutanderätt avses att beslutanderätten överlåts till delegaten.
Det förutsätter att den delegerande har något att överlåta till delegaten. Som
nämnden i sin egen rättsutredning framhållit anses en nämnd inom ramen för sin
löpande verksamhet ha en självständig rätt att ta ut ersättning för tjänster som
nämnden tillhandahåller frivilligt, om inte någon lag på området föreskriver annat.
Denna avgiftsrätt tillkommer således nämnden direkt. Fullmäktige äger inte denna
avgiftsrätt och kan därmed inte överlåta den. Vad gäller avgifter utöver nämndens
självständiga område, d.v.s. avgiftsrätt som primärt tillhör fullmäktige, och som avser
service inom nämndens område, anser regionstyrelseförvaltningen att förslaget är för
vagt. Det framgår inte heller vilken ekonomisk betydelse eller övriga effekter
avgiftsfinansieringen kan tänkas ha eller få.
Regionstyrelseförvaltningen anser således att ärendet bör återremitteras till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ytterligare utredning av vilka tjänster
som helt eller delvis avses avgiftsfinansieras, vilken styreffekt som kan förväntas och
vilken intäkt som avgiftsuttaget uppskattas generera.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 103

GVN § 103

Taxor och avgifter inom nämndens
verksamhetsområden

GVN 2019/264
GVN au § 85

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige, i ett särskilt

taxeärende, att fatta beslut om delegation så att nämnden självständigt ska kunna
besluta om avgifter för service inom sitt verksamhetsområde.

På nämndens sammanträde den 2 oktober informerades arbetsutskottet översiktligt
om taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, samt hur fastställandet
av avgifter kan tolkas utifrån skolrättslig och kommunalrättslig grund. Det är
regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om grunderna för
avgiftssättningen. Det anses samtidigt att nämnderna har en viss egen avgiftsrätt
inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande verksamheten. För att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden självständigt ska kunna besluta om
avgifterna för service inom sitt verksamhetsområde så föreslås regionfullmäktige att i
ett delegationsbeslut ge nämnden sådan beslutanderätt.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att informationen tas emot samt att förvaltningen får i
uppdras att skriva fram ett förslag till regionfullmäktige att nämnden självständigt ska
besluta om avgifter för service inom nämndens verksamhetsområden. Ärendet
återkommer på nämnden i oktober.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige, i ett särskilt taxeärende, att
fatta beslut om delegation så att nämnden självständigt ska kunna besluta om avgifter
för service inom sitt verksamhetsområde.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
GVN AU § 85
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-08
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/264
8 september 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Taxor och avgifter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige, i ett
särskilt taxeärende, att fatta beslut om delegation så att nämnden självständigt
ska kunna besluta om avgifter för service inom sitt verksamhetsområde.

Sammanfattning

På sammanträdet den 2 oktober (GVN AU § 85) informerades arbetsutskottet
översiktligt om taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, samt hur
fastställandet av avgifter kan tolkas utifrån skolrättslig och kommunalrättslig grund.
Det är regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om
grunderna för avgiftssättningen. Det anses samtidigt att nämnderna har en viss egen
avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande
verksamheten. För att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden självständigt ska
kunna besluta om avgifterna för service inom sitt verksamhetsområde så föreslås
regionfullmäktige att i ett delegationsbeslut ge nämnden sådan beslutanderätt.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningens (GVN) arbetsutskott beslutade på sammanträdet
den 2 oktober (GVN AU § 85) att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till
regionfullmäktige så att nämnden självständigt ska kunna besluta om avgifter för
service inom nämndens verksamhetsområden. Verksamheterna som GVN ansvarar
för är Wisbygymnasiet, Vuxenutbildningen (kommunal vuxenutbildning), Gotlands
folkhögskola, Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Ungdomsenheten.
Det finns inga beslut tagna i regionfullmäktige kring taxor/avgifter gällande GVNs
verksamhet1. Troligen har bedömningen varit att det har funnits avgiftsrätt inom den
fortlöpande verksamheten och att skolan/enheten därför själva har beslutat om
avgifterna. Samtidigt så ska det påpekas att en stor del av verksamheten är avgiftsfri
eftersom den är skollagsreglerad.

1

Gäller så långt det går att kontrollera digitalt - perioden 1990 till 2019
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De avgifter som tas inom nämndens verksamhetsområde är bland annat:
Tentamensservice, externat och internatavgifter, måltider, logi, studieresor mm. Det
handlar alltså om avgifter för service gentemot deltagare, studerande och besökare.
Skollagrättslig grund: Skollagen säger att utbildning i såväl förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola och kommunal vuxenutbildning ska var avgiftsfri2. Lagen ger
dock utrymme för ”enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna”, som avgifter för skolresor med mera - men dessa intäkter är försumbara
som finansieringskälla för verksamheten. För att folkhögskolan ska erhålla statsbidrag
så ska undervisningen vara avgiftsfri för de studerande3.
Kommunallagrättslig grund: I kommunallagen står att "Kommuner och landsting får ta ut
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning"4. För all kommunal verksamhet gäller
självkostnadsprincipen i kommunallagen; att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)5. Av betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. likställighetsprincipen,
som innebär att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Det är regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om
grunderna för avgiftssättningen. Det kan samtidigt anses att nämnderna har en viss
egen avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande
verksamheten6. Det kan gälla beslut om hyror och arrenden inom
fastighetsförvaltning eller prissättning på t.ex. kommunala ungdomskaféer, kiosker
mm7. Gränsdragningen är däremot något flytande och GVN efterfrågar därför ett
fullmäktigebeslut som innebär en delegering av beslutanderätten till nämnden. Detta
så att GVN självständigt ska kunna besluta om avgifter för service inom nämndens
verksamhetsområde.
Bedömning

Gymnasie- och vuxenutbildningen föreslår som ett särskilt taxeärende till
regionfullmäktige att i ett explicit beslut delegera beslutanderätten till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gällande verksamhetens avgifter för service. De avgifter
som avses inom nämndens verksamhetsområde är bland annat för tentamensservice,
externat och internatavgifter, måltider, logi och studieresor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige

2
3
4
5
6
7

Skollagen 15 kap. 17 § (Gymnasieskola) och 20 kap. 7 § (Kommunal vuxenutbildning) - Bland annat
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 10 §
Kommunallagen 2 kap. 5 §
Kommunallagen 2 kap. 6 §
Kommunallagen 5 kap. 4 §
Kommunallagen, en kommentar. Lundin O och Madell T. Sid 59
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 12

Taxor och avgifter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

RS 2019/1251

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet återremitteras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ytterligare
utredning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 2019-10-25, § 103 hemställt om att
regionfullmäktige till nämnden delegerar rätten att besluta om avgifter för service.
Regionstyrelsen har att till fullmäktige yttra sig över nämndens förslag.
Med delegation av beslutanderätt avses att beslutanderätten överlåts till delegaten.
Det förutsätter att den delegerande har något att överlåta till delegaten. Som
nämnden i sin egen rättsutredning framhållit anses en nämnd inom ramen för sin
löpande verksamhet ha en självständig rätt att ta ut ersättning för tjänster som
nämnden tillhandahåller frivilligt, om inte någon lag på området föreskriver annat.
Denna avgiftsrätt tillkommer således nämnden direkt. Fullmäktige äger inte denna
avgiftsrätt och kan därmed inte överlåta den. Vad gäller avgifter utöver nämndens
självständiga område, d.v.s. avgiftsrätt som primärt tillhör fullmäktige, och som avser
service inom nämndens område, anser regionstyrelseförvaltningen att förslaget är för
vagt. Det framgår inte heller vilken ekonomisk betydelse eller övriga effekter
avgiftsfinansieringen kan tänkas ha eller få.
Regionstyrelseförvaltningen anser således att ärendet bör återremitteras till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för ytterligare utredning av vilka tjänster som helt
eller delvis avses avgiftsfinansieras, vilken styreffekt som kan förväntas och vilken
intäkt som avgiftsuttaget uppskattas generera.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/820
20 december 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förslag till ändring av månadskort plus
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort
avskaffas.



Arbetsresekort återinförs.



Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 495 kr/månad. Kortet och
det nya priset ska gälla från 2020-03-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med motiveringen:
”Inget samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Samråd har skett 2019-11-20.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser man att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Färdtjänstresenären har inte använt den allmänna kollektivtrafiken mer än
tidigare.
Ärendebeskrivning

Vid samråd 2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i
tekniska nämnden och representanter för samrådsgruppen i diskussions- och
informationsmöte kring bland annat återinförande av arbetsresekortet och
avskaffandet av månadskort plus. Vid mötet framkom att de åsikter som man
redovisat vid tidigare möte kvarstår men man accepterar förändringen.
Tidigare framkomna åsikter från samrådsgruppen är:
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all form av ändring kommer att påverka resenärerna mycket negativt. De påtalar
också oro över att vissa resenärer inte kommer att ha råd med sitt resande om
avgifterna höjs, vilket befaras leda till att individer isolerar sig i sina hem.



förstående hos gruppen för den bild som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte
man att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom regionen
så att andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den
trafik som utförs idag.



tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer snarast
skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till att
minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.

Konsekvensanalys teknikförvaltningen
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer
som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål
för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
Det skulle även innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltagande än
nuvarande pris. Övriga kortinnehavare med Visbykort skulle uppfatta att även om
man använder kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet
högre per månad jämfört med nuvarande månadskort plus medan det inte blir någon
skillnad för Förortskort.
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor
För regionen skulle förändringen innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen
jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca
816 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den egenavgift som är i taxan för
respektive resa.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen kvarstår vid bedömningen att tillstyrka tekniska
nämndens beslut. Då syftet med förändringen månadskort plus inte har uppfyllts och
kostnaden ökat väsentligt bör den föreslagna förändringen genomföras.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-12-18, § 289

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2019/658
21 november 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Månadskort Plus
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort med enhetspris 620
kr/mån inom färdtjänsten från och med RFs beslut samt att reglementen och
bestämmelser anpassas efter beslutet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget
samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Sammantaget kan man konstatera att:
Månadskort plus
•

Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr
totala månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor
under månaden

•

Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det
inte är tekniskt möjligt att inkludera fria övriga resor i kombination
med ett s.k. ”arbetsresekort”

•

Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella
adresser som avses skall vara definierade i systemet i förväg

•

Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken 20
eller fler arbetsresor i månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler
arbetsresor i månaden

•

Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/658

•

Månadskort plus användare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla
färdtjänstberättigade (112 st. av ca 2000 st.)

•

Antalet månadskort ser ut att stabilisera sig på nuvarande nivå

•

Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som
reser ofta och långt på sina månadskort

•

Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort
plus

•

Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning
kommer majoriteten av nuvarande månadskort plus innehavare
drabbas av högre kostnader

•

Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser,
kommer nuvarande månadskort innehavare uppleva högre kostnad på
de resor som inte täcks av arbetsresekortet

•

Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget
att vi har brist på fordon i trafik

•

Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa
kostanden för resenären för de resor som genomförs under månaden,
vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir lägre än för de övriga
som betalar egenavgiften

•

Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har
arbetsresekortet har man ytterligare tillfört förmåner till en begränsad
grupp individer och likabehandling utifrån förutsättningen
färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Införandet av månadskort plus
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett s.k.
arbetsresekort som tillät innehavaren att åka mellan bostaden och arbetsplatsen, där
båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och retur för motsvarande
kostnad för månadskort inom allmänna kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2018 har man haft möjlighet att köpa ett månadskort
plus för sina resor inom färdtjänsten. Vid införandet var korten prissatta till 1,5
gånger kostnaden för månadskortet för länskort plus och Visbykort plus eftersom
detta innebar en ”dörr till dörr” funktion.
För att inte färdtjänstresenärer skall drabbas hårt av en så stor höjning och avstå från
arbets- och utbildningsresor föreslogs att beslutet ändras. Nytt beslut togs senare så
att priset på kortet sänktes från och med 1 april 2018 till att motsvara 1 gånger
månadskortet med tillägg att även Förortskort plus blev möjlig att köpas.
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan genom att köpa ett månadskort plus
(läns- , förorts- eller Visbykort) få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med
obegränsat antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för
motsvarande månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
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tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser vi att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Vi har alltså inte fått färdtjänstresenären att använda den allmänna
kollektivtrafiken mer än tidigare.
Kommentarer från Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättning
2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i tekniska nämnden
och representanter för samrådsgruppen i diskussions- och informationsmöte kring
bland annat återinförande av arbetsresekortet och avskaffandet av månadskort plus.
Vid mötet framkom att de åsikter som man redovisat vid tidigare möte kvarstår men
man accepterar förändringen.
Kollektivtrafikenheten medverkade på samrådsmöte 2019-05-28 där enheten
presenterade de tilltänka förslagen och bakgrunden till dem. Vid mötet framkom
följande kommentarer och andra förslag till åtgärder.
Gruppen är tydlig i sin mening att all form av ändring kommer att påverka
resenärerna mycket negativt. De påtalar också oro över att vissa resenärer inte
kommer att ha råd med sitt resande om avgifterna höjs, vilket befaras leda till att
individer isolerar sig i sina hem.
Gruppen var dock förstående till den bilden som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte man
att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom Regionen så att
andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den trafik som
utförs idag.
Gruppen tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer
snarast skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till
att minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.
Bedömning

Månadskort plus
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen föreslås följande alternativ
istället för nuvarande månadskort plus.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris med 620 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer
som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål
för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
Detta skulle även innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltagande än
nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man använder
kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per
månad jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
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Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor
För regionen skulle förändringen innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen
jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca
816 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den egenavgift som är i taxan för
respektive resa.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
Månadskort plus
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har högre egenavgift.
Ekonomisk konsekvensanalys
Månadskort plus
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och i vilket fall som helst ökade intäkter genom att
färdtjänstresenären börjar betala egenavgift för de resor som uppfattas som ”övrigt”
resande. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer effekten för Regionen bli
olika.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 155 (2019)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: Regionstyrelsen
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Utvärdering månadskort plus revision 3
Datum:
20191121
Av:
Jyrki Vainio

Bakgrund
Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget samråd har skett
med organisationer för personer med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i
färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser
med ovan nämnda organisationer. En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad
det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”

Sammanfattning
Månadskort plus















Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr totala
månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor under månaden
Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det inte är tekniskt möjligt
att inkludera fria övriga resor i kombination med ett s.k. ”arbetsresekort”
Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella adresser som avses skall
vara definierade i systemet i förväg
Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken 20 eller fler arbetsresor i
månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler arbetsresor i månaden
Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån
Månadskort plusanvändare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla färdtjänstberättigade
(112 st. av ca 2000 st.)
Antalet månadskort ser ut att öka något
Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som reser ofta och långt på
sina månadskort
Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort plus
Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning kommer majoriteten av
nuvarande månadskort plus innehavare drabbas av högre kostnader
Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser, kommer nuvarande
månadskortsinnehavare uppleva högre kostnad på de resor som inte täcks av
arbetsresekortet
Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget att vi har brist på
fordon i trafik
Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa kostanden för resenären för
de resor som genomförs under månaden, vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir
lägre för de med kort än för de övriga som betalar egenavgift



Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har arbetsresekortet har man
ytterligare tillfört förmåner till en begränsad grupp individer och likabehandling utifrån
förutsättningen färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Månadskort Plus
Definitioner
Vid undersökningen har följande definitioner använts vid identifiering av de resor individen har gjort
under februari månad 2019.
För att kunna avgöra vilken effekt olika förändringar får hos våra resenärer används antalet resor av
medellängd vid beräkning av kostnaden för resenären.
Arbetsresa = Resa mellan två fasta adresser mer än en gång i månaden. Här beräknas resan tur och
retur.
Övriga resor = Samtliga andra resor under månaden som inte fyller kriteriet för arbetsresor ovan
Medelreslängd = Antal km resande / antal resor

Förutsättningar och antaganden
Egenavgiftsstruktur i nuvarande taxa

Den trappstegsmodell vi har på egenavgiften inom regionen medför att resenären upplever
kostnaden i fasta intervaller beroende på avståndet mellan start- och slutpunkt för resan. I detta
sammanhang förutsätter vi att antalet s.k. ”arbetsresor” blir avgörande för resenären när hen skall
besluta om/när ett ”arbetsresekort” är aktuellt att införskaffas.

Resmönster
I våra fortsatta kalkyler antar vi att resenären upplever kostnaden för arbetsresekortet motiverat
under förutsättningen att antingen antalet resor per månad eller respektive resas längd motiverar
införskaffandet av ”arbetsresekortet”. Vi förutsätter även att det resmönster man har inte påverkas
av vilket erbjudande som finns. Detta är ett väldigt grovt antagande och syftar endast till att belysa
olika ekonomiska effekter vid olika erbjudanden. Det troliga är att vi ser någon form av förändring i
resmönster vilket är väldigt svårt att bedöma i skrivande stund.

Vi exemplifierar den ekonomiska effekten för individen med utgångspunkt från 10 respektive 20
arbetsresor i månaden.

Tekniska förutsättningar
Vid kontakt med nuvarande Beställningscentral (SAMRES) har det framkommit att kombination av
”arbetsresekort” med ett antal fria övriga resor inte är tekniskt genomförbart i nuvarande system.
För att detta skall vara möjligt skulle en mer omfattande omprogrammering behöva komma till vilket
i sin tur skulle medföra kostnader och tar tid att genomföra. Det har framkommit att även om det var
tekniskt möjligt skulle det praktiskt inte vara motiverat att kombinera ett ”arbetsresekort”
erbjudande med ett bestämt antal fria övriga resor. Den ökade administrationen det skulle innebära
hos beställningscentralen skulle i dagsläget vara övermäktig inom nuvarande avtal. Det skulle även
innebära en överhängande risk att förvirring uppstår i samtliga led vilka resor som anses vara fria
eller inte. Detta skulle försämra den upplevda kvalitén på den tjänst vi erbjuder och även öka
administrationen i vår egen organisation.
Vår bedömning är att ett alternativ med ”arbetsresekort” kombinerat med att antal fria resor inte
är genomförbart under nuvarande omständigheter.

Kostnad för arbetsresekort
I våra kalkyler utgår vi från antagandet att ett pris om 620 kr per månad är ett rimligt pris för ett
”arbetsresekort” som berättigar till resor till och från arbetsplatsen eller daglig verksamhet. Priset är
satt att vara mellan nuvarande pris på tätortskort plus och landsbyggskort plus. Detta anses även
vara en acceptabel kostnad för att ta sig till arbetet under en månad.

Nya ”arbetsresekortet”







Gäller mellan fördefinierade adresser en tur och retur resa om dagen
Kan tillåta fler än en arbetsreseadress och en hemadress
o Fler än en arbetsplats (skall anmälas i förväg)
o Fler än en boende adress (skall anmälas i förväg)
 Folkbokföringsadress
 Särskilt boende
 Växelvis boende
Gäller även inom allmän kollektivtrafik inom hela länet
Gäller till och med 65 år
Resor som inte ingår i kortet är föremål för den färdtjänsttaxa som tillämpas av regionen

Antal månadskort

Kostnader för månadskort totalt

Antal färdtjänst tillstånd nov 2019
Månadskort
6%

Övrigt
94%
Övrigt

Månadskort

Resmönster fördelat per individ under februari månad 2019
Visbykort (370 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1307
Antal km: 3701,6
Medelreslängd: 2,8 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,20

Förortskort (495 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 183
Antal km: 2279,2
Medelreslängd: 12,3 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 26,14

Länskort (750 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1244
Antal km: 30 979,6
Medelreslängd: 24,6 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,39

Beräkningar på totala intäkter februari månad
Vi jämför de faktiska intäkterna med de intäkter som förutsätts gälla om arbetsresekort med ett pris
på 620 kr/mån hade gällt under månaden.
Samtliga arbetsresor ingår i intäkten för arbetsresekortet och intäkter för övriga resor beräknas på
antalet resor och medelreselängd för respektive kategori av nuvarande kortinnehavare.
Av 115 st. månadskort plus innehavare i februari var det 86 st. som använde sina kort till arbetsresor
enbart eller arbetsresor i kombination med övriga resor.
Vilka typer av kort som var aktiverade under februari månad inklusive faktiska intäkterna för
Regionen.
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
58
6
51
115

Intäkt per kort
370 kr
495 kr
750 kr
-

Totalt
21 460 kr
2 970 kr
38 250 kr
62 680 kr

Alternativ arbetsresekort med enhetspris på 620 kr/mån
Antalet genomförda resor av månadskortsinnehavare i februari månad inklusive intäkt om övriga
resor betalats enligt taxan för egenavgift. Beräkningen görs på en snittresa för samtliga resor inom
respektive kategori för månaden.
Typ av kort
Arbetsresor tot.
Övriga resor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
resor
2046
400
28
260
2734

Antal
Individer
86
-

Arbetsresekort
620 kr
-

Egenavgift per resa
i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
53 320 kr
18 000 kr
1 568 kr
18 980 kr
91 868 kr

Detta kan jämföras med om man avskaffar månadskort plus utan att ersätta det med annat alternativ
och samtliga resenärer får betala egenavgift enligt taxa för samtliga resor i februari.
Typ av kort

Antal resor

Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

1307
183
1244
2734

Egenavgift per
resa i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
58 815 kr
10 248 kr
90 812 kr
159 875 kr

Sammantagen effekt jämfört med alternativet att alla betalar egenavgift för sina samtliga resor
Typ av erbjudande
Idag (månadskort plus)
Arbetsresekort enhetspris
Enbart egenavgift

Intäkt per månad
62 680 kr
91 868 kr
159 875 kr

Totalt 12 månader
752 160 kr
1 102 416 kr
1 918 500 kr

Differens för
Regionen
- 1 166 340 kr
- 816 084 kr
0 kr

Konsekvenser i detalj
Införande av ”Arbetsresekort” med ett pris på 620 kr/mån
Ett alternativ är att återgå till tidigare system med ett så kallat arbetsresekort vilket berättigar
innehavaren till en tur- och returresa mellan fasta fördefinierade adresser (bostad och arbetsplats).
Kortet skall även gälla inom den allmänna kollektivtrafiken inom hela länet. Priset på kortet sätts på
en acceptabel nivå för resenären med tanke på giltigheten. Förslaget är på 620 kr/månad.
Om resenären genomför 10st. enkelresor till och från arbetet skulle varje resa kosta 62 kr, om antalet
resor är 20 st. blir kostnaden 31 kr per enkelresa.
Detta skulle kunna mildra effekten för de som använder färdtjänsten främst för sina resor till och från
ett arbete eller daglig verksamhet. Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för
egenavgift enligt nuvarande taxa.
För regionen skulle detta innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen jämfört med nuvarande
månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca 816 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.

Konsekvenser
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer som använder
nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål för ökade kostnader i form av
egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”. Detta skulle även innebära att de resenärer som
idag har länskort plus och enbart använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer
ekonomiskt tilltagande än nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man
använder kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad
jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer inom kollektivet
för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa individer kommer genom
arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört den gruppen som inte har arbetsresekort
och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina samtliga resor.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 289

TN § 289

Månadskort Plus

TN 2019/658
TN AU § 249

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort.
Tekniska nämnden beslutar att arbetsresekortets enhetspris blir 495 kr/mån inom
färdtjänsten från och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser
anpassas efter beslutet, enligt Lars Engelbrektssons (SD) yrkande.

Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget
samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Sammantaget kan man konstatera att:
Månadskort plus
•
Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr
totala månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor under månaden
•
Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det
inte är tekniskt möjligt att inkludera fria övriga resor i kombination med ett s.k.
”arbetsresekort”
•
Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella
adresser som avses skall vara definierade i systemet i förväg
•
Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken 20
eller fler arbetsresor i månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler arbetsresor i månaden
•

Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån

•
Månadskort plus användare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla
färdtjänstberättigade (112 st. av ca 2000 st.)
•

Antalet månadskort ser ut att stabilisera sig på nuvarande nivå

•
Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som
reser ofta och långt på sina månadskort
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

•
plus

TN § 289

Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort

•
Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning
kommer majoriteten av nuvarande månadskort plus innehavare drabbas av högre
kostnader
•
Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser,
kommer nuvarande månadskort innehavare uppleva högre kostnad på de resor som
inte täcks av arbetsresekortet
•
Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget
att vi har brist på fordon i trafik
•
Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa
kostanden för resenären för de resor som genomförs under månaden, vilket leder till
att kostnaden för egenavgiften blir lägre än för de övriga som betalar egenavgiften
•
Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har
arbetsresekortet har man ytterligare tillfört förmåner till en begränsad grupp individer
och likabehandling utifrån förutsättningen färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel
Införandet av månadskort plus
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett s.k.
arbetsresekort som tillät innehavaren att åka mellan bostaden och arbetsplatsen, där
båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och retur för motsvarande
kostnad för månadskort inom allmänna kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2018 har man haft möjlighet att köpa ett månadskort
plus för sina resor inom färdtjänsten. Vid införandet var korten prissatta till 1,5
gånger kostnaden för månadskortet för länskort plus och Visbykort plus eftersom
detta innebar en ”dörr till dörr” funktion.
För att inte färdtjänstresenärer skall drabbas hårt av en så stor höjning och avstå från
arbets- och utbildningsresor föreslogs att beslutet ändras. Nytt beslut togs senare så
att priset på kortet sänktes från och med 1 april 2018 till att motsvara 1 gånger
månadskortet med tillägg att även Förortskort plus blev möjlig att köpas.
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan genom att köpa ett månadskort plus
(läns- , förorts- eller Visbykort) få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med
obegränsat antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för
motsvarande månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 289

Vid granskning ser vi att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Vi har alltså inte fått färdtjänstresenären att använda den allmänna
kollektivtrafiken mer än tidigare.
Kommentarer från Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens samrådsgrupp
med organisationer för personer med funktionsnedsättning
2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i tekniska nämnden
och representanter för samrådsgruppen i diskussions- och informationsmöte kring
bland annat återinförande av arbetsresekortet och avskaffandet av månadskort plus.
Vid mötet framkom att de åsikter som man redovisat vid tidigare möte kvarstår men
man accepterar förändringen.
Kollektivtrafikenheten medverkade på samrådsmöte 2019-05-28 där enheten
presenterade de tilltänka förslagen och bakgrunden till dem. Vid mötet framkom
följande kommentarer och andra förslag till åtgärder.
Gruppen är tydlig i sin mening att all form av ändring kommer att påverka
resenärerna mycket negativt. De påtalar också oro över att vissa resenärer inte
kommer att ha råd med sitt resande om avgifterna höjs, vilket befaras leda till att
individer isolerar sig i sina hem.
Gruppen var dock förstående till den bilden som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte man
att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom Regionen så att
andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den trafik som
utförs idag.
Gruppen tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer
snarast skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till
att minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.
Bedömning

Månadskort plus
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen föreslås följande alternativ
istället för nuvarande månadskort plus.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris med 620 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer
som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål
för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
Detta skulle även innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltagande än
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nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man använder
kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per
månad jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor
För regionen skulle förändringen innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen
jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca
816 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den egenavgift som är i taxan för
respektive resa.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
Månadskort plus
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har högre egenavgift.
Ekonomisk konsekvensanalys
Månadskort plus
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och i vilket fall som helst ökade intäkter genom att
färdtjänstresenären börjar betala egenavgift för de resor som uppfattas som ”övrigt”
resande. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer effekten för Regionen bli
olika.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio och förvaltningschef Patric Ramberg.
Jyrki Vainio visade ny statistik från februari till oktober 2019. Totalkostnaden för
månadskortplus var i februari 509 358 kronor per månad och hade i oktober stigit till
655 018 kronor per månad. I oktober hade antalet månadskortplusinnehavare stigit
från 112 till 121 stycken. Dessa 121 utgör 5,5% av färdtjänstkollektivet.
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 289

Jyrki Vainio berättade att ärendet diskuterats både i tillgänglighetsrådet 2019-12-03
och i MBN & TN samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättning 2019-12-12.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att den andra beslutspunkten delas i två:
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort
och förortskort och återinföra arbetsresekort
Tekniska nämnden beslutar att arbetsresekortets enhetspris blir 620 kr/mån inom färdtjänsten
från och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser anpassas efter beslutet.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att ordförandes
yrkande vinner bifall.
Tommy Gardell (S) yrkar på att månadskort plus finns kvar med nuvarande regler
och begränsningar införs i antal resor. Teknikförvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett förslag på begränsningar i antal resor med månadskort plus utöver arbetsresor.
Per Edman (V) instämmer i Tommy Gardells (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Tommy Gardells (S) yrkande mot den andra
punkten i beslutsförslaget: Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom
kategorierna länskort, Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort och finner att
förvaltningens förslag vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för förvaltningens förslag och NEJ röst för Tommy Gardells (S) yrkande:
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
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Tony Johansson (S)
Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har förvaltningens förslag vunnit bifall.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att arbetsresekortet ska kosta 495 kronor.
Tommy Gardell (S) yrkar på att arbetsresekortet ska kosta 400 kronor.
Förvaltningens förlag är att enhetspris 620 kr/mån.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, Lars Engelbrektssons (SD)
yrkande och Tommy Gardells (S) yrkande och finner att Lars Engelbrektssons (SD)
yrkande vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och NEJ röst för Tommy Gardells
(S) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har Lars Engelbrektssons (SD) yrkande vunnit
bifall.
Yrkanden:
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Tommy Gardell (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en social
konsekvensanalys vad den nya taxan innebär för berörda resenärer.
Konsekvensanalysen skall vara klar innan ärendet behandlas i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar avslag på Tommy Gardells (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Tommy Gardells (S) yrkande och sitt eget yrkande
och finner att ordförandes yrkande vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för ordförandes yrkande och NEJ röst för Tommy Gardells (S) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har ordförande Karl-Johan Bobergs
(C) yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 155 (2019)
Presentation på sammanträde.
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Skickas till
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 13

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik
gällande månadsresor/arbetsresor

RS 2019/820

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas.
• Arbetsresekort återinförs.
• Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400 kr/månad. Kortet och det
nya priset ska gälla från 2020-03-01.
•

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med motiveringen:
”Inget samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Samråd har skett 2019-11-20.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser man att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Färdtjänstresenären har inte använt den allmänna kollektivtrafiken mer än
tidigare.
Regionstyrelseförvaltningen kvarstår vid bedömningen att tillstyrka tekniska
nämndens beslut. Då syftet med förändringen månadskort plus inte har uppfyllts och
kostnaden ökat väsentligt bör den föreslagna förändringen genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Adam Lagerstedt (L) yrkar att enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten sänks
till 400 kr.
Filip Reinhag (S) yrkar i första hand att månadskort plus ska finnas kvar och i andra
hand att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en socialkonsekvensanalys
i enlighet med återremissyrkandet i fullmäktige. Thomas Gustafson (V) instämmer i
Filip Reinhags yrkanden.
forts
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Filip
Reinhags första hands yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Filip Reinhags yrkande. Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper
Skalberg Karlsson (M), Eva Ahlin (C), Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Håkan Ericsson (S), Filip Reinhag (S) och Thomas
Gustafson (V). Arbetsutskottet föreslår att månadskort plus inom kategorierna
länskort, Visbykort och förortskort avskaffas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag att arbetsresekort ska införas och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag om enhetspris
och Adam Lagerstedts yrkande och finner att Adam Lagerstedts yrkande bifalls.
Arbetsutskottet föreslår att enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir
400 kr.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-12-18, § 289
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
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RS 2019/1379
19 december 2019

Caroline Gränefjord

Regionstyrelsen

Indikatorer till styrkort 2020-2023
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-17 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2020-2023. Målen ingår i befintlig styrmodell. Styrmodellen bygger på ett
gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där
nämnder/förvaltningar beskriver hur de ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet
samt hur de ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte
är målsatt i styrkortet.
Till styrkortsmålen för 2020-2023 har regionstyrelseförvaltningen haft i uppdrag att
ta fram lämpliga indikatorer.
I bilaga redovisas samtliga mål med tillhörande indikatorer.
Ärendebeskrivning

I styrmodellen följs styrkortsmålen upp i huvudsak genom att analysera ett antal
indikatorer som är knutna till respektive mål. I analysen av måluppfyllelse kan även
annan kunskap vägas in.
En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter
fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper
utifrån ett medborgar- eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent det vill
säga resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå.
För att synliggöra om Region Gotland rör sig mot de beslutade målen pekas en
önskad riktning ut för respektive indikator där det är möjligt. När indikatorns resultat
förändras i den önskade riktningen ökar måluppfyllelsen för det mål indikatorn
representerar.
Arbetet med att ta fram indikatorer till målen inom styrkortet 2020 – 2023
påbörjades under september månad 2019. Två träffar hölls med chefer och strateger
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från regionstyrelseförvaltningen som är målansvariga inom perspektiven samhälle
och verksamhet. Under träffarna diskuterades målen samt en indikators syfte och
önskad karaktär. Vikten av att använda sig av indikatorer av god kvalitet
poängterades. Efter träffarna gavs tid till att söka fram lämpliga indikatorer,
kontrollera indikatorns kvalitet samt göra relevanta verksamheter och nätverk inom
Region Gotland delaktiga i arbetet.
Under oktober och november månad 2019 presenterades förslaget på
koncerngruppens arbetsmöte samt för koncernledningsgruppen. Regiondirektören
godkände indikatorerna den 14 november 2019.
Bedömning

Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat chefer och strateger från
regionstyrelseförvaltningen samt relevanta verksamheter som direkt berörts av
framtagandet av indikatorer. Diskussioner kring indikatorerna har även förts inom
nätverken för HR, kvalitet och digitalisering samt ekonomi.
Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att hålla ner antalet
för att tydliggöra inom vilka områden Region Gotland behöver förbättra sitt arbete
utifrån de beslutade styrkortmålen. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer
och därmed har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer
redovisas i årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.
I bilaga redovisas en sammanställning av samtliga mål med tillhörande indikatorer.
Beslutsunderlag

RS 2019/522 Styrkort 2020-2023

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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1 Inledning
I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om ett styrkort där de
övergripande målen fastställs. Målen är gemensamma för hela Region Gotland och gäller
alla nämnder och förvaltningar. Målen gäller normalt hela mandatperioden och beskriver
vad som ska uppnås.
I juni 2019 beslutade regionfullmäktige det styrkort med tillhörande mål som ska gälla för
perioden 2020 – 2023. I samband med beslutet gav regionfullmäktige regionstyrelsen i
uppdrag att återkomma med indikatorer till de beslutade målen.
I denna rapport redovisas vilka indikatorer som ska gälla under åren 2020 – 2023. För varje
indikator följer en beskrivning av samt motivering till respektive indikator samt en
källhänvisning. De indikatorer som beslutats visar olika aspekter av måluppfyllelse som
tillsammans säger något om målet är uppfyllt. Viktigt att poängtera är att det finns fler mått
och områden att ta hänsyn till i analysen kring måluppfyllelse.
1.1

Arbetsprocess

Arbetet med att ta fram indikatorer till målen inom styrkortet 2020 – 2023 påbörjades
under september månad 2019. Två träffar hölls med målansvariga chefer och strateger från
regionstyrelseförvaltningen. Under träffarna diskuterades målen samt en indikators syfte
och önskad karaktär. Vikten av att använda sig av indikatorer av god kvalitet poängterades.
Efter träffarna gavs tid till att söka fram lämpliga indikatorer, kontrollera indikatorns
kvalitet samt göra relevanta verksamheter och nätverk inom Region Gotland delaktiga i
arbetet.
Under oktober och november månad 2019 presenterades förslaget på koncerngruppens
arbetsmöte samt för koncernledningsgruppen. Regiondirektören godkände indikatorerna
den 14 november 2019.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

1.2

Utgångspunkten för en indikator av god kvalitet

Mål måste, för att ha en styrande effekt i en resultatstyrningsmodell, vara mätbara och
bygga på saklig fakta. Styrkortsmålen blir mätbara genom indikatorer. Indikatorernas syfte
är att synliggöra om Region Gotlands arbete genererar en förflyttning mot högre
måluppfyllelse. De valda indikatorerna ska tydliggöra inom vilka områden Region Gotland
behöver förbättra sitt arbete utifrån de beslutade styrkortsmålen. Genom detta
förhållningssätt har antalet indikatorer begränsats. Begränsningen tydliggör styrningen
inom styrmodellen. Indikatorn ska vara mätbar, bygga på data av god kvalitet, i möjligaste
mån vara jämförbar och transparent, det vill säga resultatet ska helst kunna jämföras med
andra kommuner eller riket samt kunna härledas till en lägre nivå. Indikatorn ska redovisas
uppdelat på kön där det är möjligt.
För att synliggöra om Region Gotland rör sig mot de beslutade målen pekas en önskad
riktning ut för respektive indikator där det är möjligt. När indikatorns resultat förändras i
den önskade riktningen ökar måluppfyllelsen för det mål indikatorn representerar.

3 (26)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

1.3

Indikatorer till styrkort

Revidering av fastställda indikatorer

Fastställda indikatorer ses årligen över och möjlighet finns till revidering. Revideringen hålls
samman av regionstyrelseförvaltningen och fastställs av regiondirektör. Förändringar
presenteras på regionstyrelsen för information.

2 Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
2.1

Mål 1, Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande

Indikator
Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform,
andel (%)

Önskad
riktning
Ökning

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Ökning

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare,
andel (%)

Ökning

Ökning

Ökning

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)
Indikatorn visar andelen elever i gymnasiesärskolan som går ut med fullständiga betyg.
Indikatorn är med för att lyfta fram en grupp unga där det är extra viktigt med goda resultat
för framtida hälsa på grund av den sociala gradienten av hälsa. Alla ska få möjligheten till
fullständiga betyg med tanke på hur skolformen är utformad. Indikatorn ger en bild av om
alla fullföljer gymnasiet. Resultatet hämtas från gymnasiesärskolan på Gotland. Andelen ska
öka för att bidra till måluppfyllelse.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Indikatorn visar andelen elever som började på gymnasiet för 4 år sedan och som tagit
examen. Elever som läser introduktionsprogram är medräknade. Indikatorn är med för att
visa på utmaningarna Gotland har kring att alla som går på gymnasiet inte slutför studierna.
Genom att följa examen inom fyra år får vi med de elever som behöver extra tid.
Hemkommun används då det är viktigt att följa hur det går för alla gymnasielever skrivna
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på Gotland. Indikatorn ger en bild av om alla fullföljer gymnasiet. Resultatet hämtas från
Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N17461). Andelen ska öka för att bidra
till måluppfyllelse.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Indikatorn visar andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2
år efter de fullföljt gymnasiet. Indikatorn är med eftersom studier eller arbete är en
förutsättning för deltagande i samhället och livslångt lärande. Hemkommun används då det
är viktigt att följa hur det går för alla ungdomar som är skrivna på Gotland. Resultatet
hämtas från Statistiska centralbyrån och Skolverket och presenteras på Kolada (N17434).
Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Indikatorn visar andelen invånare, 25 – 64 år med eftergymnasial utbildning. Indikatorn är
med för att visa på det livslånga lärandet. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån
och presenteras på Kolada (N01982). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Indikatorn visar andelen elever som klarat två kurser inom SFI och som var nybörjare två
år tidigare. Indikatorn är med för att påvisa det livslånga lärandet för en specifikt utsatt
grupp, nyanlända. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(N18409). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
2.2

Mål 2, Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Indikator
Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd, utifrån
utbildningslängd, andel (%)
Elever i årskurs 4 och 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel
(%)

Önskad
riktning
Ökning
Ökning

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker, dagligen, nästan dagligen eller
ibland, andel (%)

Minskning

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret,
antal/100 000 inv.

Minskning

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Minskning

Minskning

Ökning
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Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd, utifrån utbildningslängd,
andel (%)
Indikatorn visar andelen invånare, 25-74 år som skattar sitt hälsotillstånd som bra.
Resultatet kommer att redovisas uppdelat på individernas utbildningslängd. Indikatorn är
med för att visa på om befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor och presenteras
på Kolada (U60507, U60508, U60509). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Elever i årskurs 4 och 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)
Indikatorn visar andelen elever i årskurs 4 och 8 (kommunala skolor) som skattar att de
mår bra eller mycket bra. Indikatorn är med för att uppmärksamma hur barn upplever sin
hälsa i förhållande till vuxna. Målet är att befolkningen ska ha likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa. Indikatorn är även med för att ringa in barns uppväxtvillkor.
Resultatet hämtas från barn- och elevhälsan på Gotland som genomför en årlig hälsoenkät
till dessa elevgrupper. Första mätningen sker under år 2020. Resultatet ska öka för att bidra
till måluppfyllelse.
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
Indikatorn visar antalet personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Indikatorn är med
för att påvisa könsskillnader kring psykisk ohälsa och belysa frågan kring likvärdiga
förutsättningar. Resultatet hämtas från Försäkringskassan och ska minska för att bidra till
måluppfyllelse.
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland,
andel (%)
Indikatorn visar andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen, nästan
dagligen eller ibland. Indikatorn är med eftersom den visar problemet med likvärdiga
förutsättningar för hälsa genom hälsofrämjande levnadsvanor samt att det finns skillnader
mellan könen. Indikatorn säger även en del om barns uppväxtmiljö och således om barns
uppväxtvillkor. Resultatet hämtas från Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning (CAN) och redovisas vartannat år. Resultatet ska minska för att bidra
till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
Indikatorn visar andelen av befolkningen 16-84 år som upplever att de har lågt socialt
deltagande. Indikatorn är med då socialt deltagande är en faktor som påverkar vår hälsa.
Indikatorn kommer att redovisas uppdelat på åldersgrupper och kön. Resultatet hämtas
från Folkhälsomyndigheten och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret,
antal/100 000 inv
Indikatorn visar antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor som sker inomhus och där
förövaren har en nära relation med offret. Indikatorn är med för att visa på en viktig fråga
för jämställdheten och därmed likvärdiga förutsättningar för hälsa. Indikatorn säger även
något om barns uppväxtvillkor och då barns utsatthet för våld. Sker färre misshandelsbrott
mot kvinnor inomhus kommer det med stor sannolikhet att påverka barns uppväxtvillkor.
Resultatet hämtas från Brottsförebyggande rådet och presenteras på Kolada (N07401).
Antalet ska öka för att bidra till måluppfyllelsen. Anledningen till att antalet önskas öka är
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att det finns ett stort mörkertal kring antal anmälda brott. När väl brotten anmäls är målet
att de ska minska i antal.
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
Indikatorn visar andelen invånare, 17-24 år som varken arbetar eller studerar. Indikatorn är
med för att ringa in hur det är med barns uppväxtvillkor. Indikatorn visar unga med stor
risk för ohälsa nu och i framtiden och kan ses som ett mått på hur bra samhället varit på att
ge förutsättningar för barn och unga att komma in i sysselsättning och studier. Resultatet
hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N02906). Andelen ska
minska för att bidra till måluppfyllelse.
2.3

Mål 3, Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Indikator
Uppdaterade risk - och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland
(antal)
Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom
Region Gotland (antal)
Genomförda utbildningar/övningar för att hantera
samhällsstörning på ledningsnivå inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övning att hantera samhällsstörning inom
krisledningsnämnd har genomförts (Ja/Nej)

Önskad
riktning

Minsta
nivå

Ökning

5

Ökning

5

Ökning

5

-

Ja

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Uppdaterad risk- och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)
Indikatorn visar antalet förvaltningar inom Region Gotland samt Gotlandshem som har en
uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys (totalt 7). Genom att ha en uppdaterad risk- och
sårbarhetsanalys bidrar det till att Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar. Minst 5 ska finnas för att resultatet ska anses bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)
Indikatorn visar antalet förvaltningar inom Region Gotland samt Gotlandshem som har
planer och rutiner för hantering av samhällsstörningar (totalt 7). Genom att ha planer och
rutiner för hantering av samhällsstörningar bidrar det till att Gotland har god beredskap
och förmåga att hantera samhällsstörningar. Minst 5 ska finnas för att resultatet ska anses
bidra till måluppfyllelse.
Genomförda utbildningar/övningar för att hantera samhällsstörning på
ledningsnivå inom Region Gotland (antal)
Indikatorn visar antalet förvaltningar inom Region Gotland samt Gotlandshem som har
genomfört utbildningar/övningar för att hantera samhällsstörningar på ledningsnivå inom
Region Gotland (totalt 7). Genom att genomföra utbildningar/övningar för att hantera
samhällsstörningar på ledningsnivå bidrar det till att Gotland har god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar. Resultatet ska uppgå till minst 5 för anses bidra till
måluppfyllelse.
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Utbildning/övning att hantera samhällsstörning inom krisledningsnämnd har
genomförts (Ja/Nej)
Indikatorn visar om utbildning/övning att hantera samhällsstörning inom
krisledningsnämnden har genomförts. Om utbildning/övning i att hantera
samhällsstörningar inom krisnämnden har genomförts bidrar det till att Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. Värdet kan vara ja eller nej. Värde ja
bedöms bidra till måluppfyllelse.

3 Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd.
3.1

Mål 4, Ökad befolkning i arbetsför ålder

Indikator

Önskad
riktning

Antal personer 20 - 64 år

Ökning

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Ökning

Försörjningskvot/100 invånare

Minskning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Antal personer 20 - 64 år
Indikatorn anger antalet personer i arbetsför ålder. Vid analys är det även viktigt att studera
antal inflyttade och utflyttade inom de olika åldersgrupperna. Åldersspannet 20 – 64 år
används utifrån att det finns tillgänglig nationell statistik för denna grupp. Genom att följa
antalet personer i åldrarna 20-64 år visar indikatorn direkt om målet nås. Resultatet hämtas
från Statistiska centralbyrån.
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Indikatorn anger antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i
åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av
anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv
näringsverksamhet. I analysen studeras även medborgare över 64 och hur stor andel av
dessa som förvärvsarbetar. Indikatorn visar om Gotland har tillgång till arbetskraft.
Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras i Kolada (N00914). Andelen
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Försörjningskvot/100 invånare
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter
multiplicerat med 100. Försörjningskvoten är alltså ett mått på hur många yngre och äldre
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varje person i åldern 20–64 år behöver försörja förutom sig själv. År 2018 hade Gotland en
försörjningskvot på drygt 85,4. Det innebar att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva
åldrarna 20-64 år fanns det 85,4 personer som var yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått
visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 2064 år. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och ska minska för att bidra till
måluppfyllelse.
3.2

Mål 5, Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland

Indikator
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs
undersökning (1 - 6)

Önskad
riktning
Ökning

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande

Ökning

Nettoutveckling, antal företag

Ökning

Företagsamhet, andel (%)

Ökning

Nystartade företag per 1 000 invånare, antal

Ökning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning
(1 - 6)
Indikatorn visar ett sammanfattande omdöme från företagare på Gotland kring "Hur bra
upplever du att företagsklimatet i kommunen är?" Omdömet mäter på en skala 1-6.
Undersökningen genomförs hos de företag på Gotland som är medlemmar i Svenskt
Näringsliv. Ett gott omdöme indikerar att det finns goda förutsättningar för att starta, driva
och utveckla hållbara företag på Gotland. Resultatet hämtas från Svenskt Näringsliv och
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande
Indikatorn visar ett index på hur nöjda företag är gällande Region Gotlands
myndighetsutövning efter kontakt med Region Gotland inom områden så som brand,
bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. Ett högt omdöme indikerar att det finns goda
förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland.
Undersökningen genomförs av Origo Group på uppdrag av Sveriges Kommuner och
Regioner. Resultatet presenteras på Kolada (U07451) och ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Nettoutveckling, antal företag
Indikatorn visar nettoutvecklingen av antal företag på Gotland. Genom att följa
utvecklingen av antal företag på Gotland kan Region Gotland få en indikation på om det
finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland.
Indikatorn kommer även att ge information om vart företagen är placerade på Gotland
samt hur de är sammansatta (kön hos VD och styrelseordförande) för att belysa hållbara
företag och hela Gotland. Resultatet hämtas från UC och ska öka för att bidra till
måluppfyllelsen.
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Företagsamhet, andel (%)
Indikatorn visar andel företagare/företagsamma i relation till antalet invånare i åldern 16–
74 år samt 16-34 år. Som företagsam ses en invånare om hen har F-skattsedel, är delägare i
ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag. Resultatet indikerar om det finns goda förutsättningar att starta, driva och
utveckla hållbara företag på Gotland. En person räknas bara en gång. Undersökningen
genomförs av Svensk Näringsliv och presenteras hos Svenskt Näringsliv. Andelen ska öka
för att bidra till målet.
Nystartade företag per 1 000 invånare, antal
Indikatorn visar antal nystartade företag på Gotland under året. Genom att följa antalet
nystartade företag på Gotland indikerar resultatet om det är lätt att starta företag på
Gotland eller ej. Undersökningen genomförs av Tillväxtanalys och presenteras hos
Tillväxtanalys. Antalet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
3.3

Mål 6, Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön

Indikator

Önskad
riktning

Startbesked för bostäder (småhus och flerbostadshus), antal

Ökning

Antagna detaljplaner för bostadsändamål, antal
Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål,
antal

Ökning
Ökning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Startbesked för bostäder (småhus och flerbostadshus), antal
Indikatorn åskådliggör hur många bostäder som börjas bygga varje år. Volymen visar på en
ökning eller minskning i jämförelse med tidigare år. Analysen synliggör även antal
startbesked i relation till målet för bostadsbyggande. Resultatet hämtas från
bygglovsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen och ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Antagna detaljplaner för bostadsändamål, antal
Indikatorn åskådliggör hur många detaljplaner som blivit antagna under året för
bostadsändamål. I analysen av indikatorn och av målet är det viktigt att följa antalet
överklaganden av detaljplaner, varför detaljplanerna blir överklagade och hur det stämmer
överens med målet. Indikatorn visar även fördelningen av detaljplaner för flerbostadshus
och småhus. Resultatet hämtas från planenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen och
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal
Indikatorn åskådliggör hur många markanvisningar/markförsäljningar för bostadsändamål
som skett under året. Indikatorn visar även på fördelningen i Visby och övriga Gotland.
Resultatet hämtas från regionstyrelseförvaltningen samt teknikförvaltningen och ska öka
för att bidra till måluppfyllelse.
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4 Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
4.1

Mål, 7 Gotlands klimatavtryck minskar

Indikator
Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA
Inköpt drivmedel till egna fordon inom Region Gotland, m3 alt kg
Andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken
Fossil olja införd till Visby hamn, m3

Önskad
riktning
Minskning
Ökning
Minskning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Energianvändningen i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA
Indikatorn visar Region Gotlands energianvändning i ägda lokaler. Genom att minska
energianvändningen i lokalerna minskar Gotlands klimatavtryck. Resultatet hämtas från
teknikförvaltningen och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland, m3 alt kg
Indikatorn visar fördelningen av olika inköpta drivmedel till fordon inom Region Gotland.
Målet är att proportionerna mellan de olika drivmedlen visar att de miljövänligare
drivmedlen dominerar. Framöver ska även El vara ett drivmedel som redovisas. Resultatet
hämtas från regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken, (%)
Indikatorn visar andel drivmedel inom kollektivtrafiken på Gotland som är förnybar.
Undersökningen görs av Trafikhuvudmännen och Energimyndigheten och presenteras på
Kolada (U60496). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Fossil olja införd till Visby hamn, m3
Indikatorn visar hur mycket fossil olja som förs in via Visby hamn och ger en bild av
Gotlands användning/beroende av fossila bränslen. Gotland tar emot fossil olja på fler sätt
och via fler hamnar som inte mäts via denna indikator. Måttet visar dock på trenden i de
volymer bensin/diesel och eldningsolja som används och distribueras via tankställen och
oljebolags tankbilar. Resultatet hämtas från företaget ST1 och ska minska för att bidra till
måluppfyllelse.
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Mål 8, Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Indikator
Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)

Önskad
riktning
Minskning

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Ökning

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

Ökning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)
Indikatorn visar andelen dagar per år utan begränsning på någon del av VA-nätet. Genom
att följa antal dagar med bevattningsförbud & liknande restriktioner på uttag från
kommunalt nät kan en bedömning göras gällande hur väl tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad. Målet är att kunna nyttja det kommunala VA-nätet utan
restriktioner vilket bör innebära att tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Resultatet hämtas från teknikförvaltningen och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
Indikatorn visar andelen kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde. Ju fler
vattentäkter med vattenskyddsområde desto större är sannolikheten att tillgången till vatten
av god kvalitet är långsiktigt säkrad. Uppgifterna samlas in av Länsstyrelsen och resultatet
presenteras på Kolada (N85069). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)
Indikatorn visar andelen godkända enskilda avlopp av antalet kontrollerade enskilda avlopp
på Gotland. Med godkända avlopp menas avlopp som i prövning uppfyller dagens lagkrav.
Resultatet behöver analyseras utifrån att alla avlopp inte har blivit kontrollerade vilket gör
att indikatorn inte ger en heltäckande bild av de enskilda avloppen på Gotland. Indikatorn
ger dock en bild av om tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad. Resultatet
hämtas från samhällsbyggnadsförvaltning och ska öka för att bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

4.3

Mål 9, Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen

Önskad
riktning

Indikator
Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2-ekv/kg
inköpt livsmedel

Minskning

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/invånare

Minskning
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Indikatorer till styrkort

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp (kg CO2e/kg inköpt
livsmedel)
Indikatorn visar vilken påverkan Region Gotlands livsmedelsinköp har på klimatet.
Indikatorn ger även en bild av i vilken grad Region Gotland köper in ekologiska livsmedel
då andelen ekologiska livsmedel påverkar klimatet. Resultatet hämtas från
regionstyrelseförvaltningen och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/invånare
Indikatorn visar utsläppta mängder av lustgas, sevofluran, isofluran och desfluran från
sjukhus, primärvård och tandvård. Utsläppen räknas om till
koldioxidekvivalenter/invånare. Resultatet kommer av egen undersökning i regionen och
presenteras på Kolada (U60497). Mängden ska minska för att bidra till måluppfyllelse.

5 Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att
klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
5.1

Mål 10, Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Indikator

Önskad
riktning

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga, (%)

Ökning

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, andel (%)

Ökning

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

Ökning

Ökning

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Indikatorn visar en övergripande bild av regionens mått på service utifrån hur stor andel
som får svar på e-post inom en dag. Resultaten går att bryta ner inom flera av regionens
verksamheter (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, bygglov, individ och
familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar). Mätningen sker av externt företag 1 gång
om året och resultatet presenteras dels i rapporten från leverantören av mätningen samt
dels på Kolada (U00442). Andelen som får svar på e-post inom en dag ska öka för att bidra
till måluppfyllelse.
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Indikatorer till styrkort

Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, (%)
Indikatorn visar en övergripande bild av regionens mått på service utifrån hur stor andel
som får kontakt via telefon inom 60 sek och därefter får svar på en enkel fråga. Mätningen
görs utifrån ett medborgarperspektiv och tar därför inte hänsyn till telefontider mm.
Resultaten går att bryta ner inom flera av regionens verksamheter (förskola, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning, bygglov, individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator
och vägar). Mätningen sker av externt företag 1 gång om året och resultatet presenteras dels
i rapporten från leverantören av mätningen samt dels på Kolada (U00413). Andelen som
får kontakt inom 60 sek och då får svar på en enkel fråga ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, andel (%)
Resultaten visar totalt antal telefonsamtal till vårdcentraler inom Region Gotland samt
andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler i regionen
som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.
Mätningarna genomförs av regionen och rapporteras till nationell väntetidsdatabas som
Sveriges Kommuner och Regioner förvaltar. Resultaten presenteras på vantetider.se.
Andelen telefonsamtal som blir besvarade under samma dag ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Nöjd medborgar-Index – Bemötande, tillgänglighet
Indikatorn visar medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet i regionen, 0100. Indikatorn visar en samlad bild över bemötande och tillgänglighet. Utgår från
frågorna: "Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller
annan personal i din kommun?", "Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har
kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Hur nöjd är du med den
servicen du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?"
och "Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre
chefer?" samt huruvida man varit i kontakt med en tjänsteman eller annan personal i
kommunen under de två senaste åren. Resultaten visar både måluppfyllelse för mål 10 och
11 och bör därför även användas i analysen av mål 11. Resultatet hämtas från
medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska Centralbyrån. Resultatet
presenteras dels i rapport från Statistiska Centralbyrån samt dels på Kolada (U00400).
Resultatet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
5.2

Mål 11, Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande
och blir respektfullt bemötta

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Indikator
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om
saker som är viktiga, andel (%)
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i
primärvården, index
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

Önskad
riktning
Ökning
Ökning
Ökning
Ökning
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Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Indikatorer till styrkort

Ökning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – inflytande, andel (%)
Indikatorn visar resultat för antal personer som varit i kontakt med individ- och
familjeomsorgen och som svarat Ja på frågan: Frågar socialsekreteraren efter dina
synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras? dividerat med samtliga personer
som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen och som besvarat frågan. Vet
inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Indikatorn ger en bild av om Region Gotland
låter personer vara medskapande inom verksamheten individ- och familjeomsorg.
Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner och presenteras på
Kolada (U30450). Andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som
är viktiga, andel (%)
Indikatorn visar resultat för antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på
frågan: Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig
verksamhet LSS som har besvarat frågan. Indikatorn ger en bild av om Region Gotland
låter personer vara medskapande inom daglig verksamhet LSS. Undersökningen genomförs
av Sveriges Kommuner och Regioner och presenteras på Kolada (U28532). Resultatet ska
öka för att bidra till måluppfyllelse.
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index
Indikatorn avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin
vård och i beslut rörande densamma. Mätningen innehåller två perspektiv som belyser
läkarinitiativet och patientönskan samt i vilken utsträckning patienten upplever att
behandlaren tog hänsyn till detta. Undersökningen görs av Sveriges Kommuner och
Regioner och presenteras på Kolada (U71453). Undersökningen sker vartannat år och
resultatet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
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Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska
arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)
Indikatorn anger antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet"
eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter", dividerat med det totala
antalet elever som svarat på enkäten. Mätningen ger en bild av om eleverna upplever att de
kan var medskapande i sitt skolarbete inom Region Gotland. Undersökningen genomförs
av Skolverket och presenteras på Kolada (N15531). Undersökningen görs vartannat år och
resultatet ska öka för att bidra till måluppfyllelsen.
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)
Indikatorn visar en övergripande bild av regionens mått på bemötande utifrån hur stor
andel som upplever att de får ett gott bemötande vid kontakt med regionen i samband med
en enkel fråga. Frågeställaren värderar bemötandet utifrån fyra nivåer; mycket god, god,
medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och
dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Resultaten går att
bryta ner inom regionens verksamheter (förskola, grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning, bygglov, individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar).
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Indikatorer till styrkort

Mätningen sker av externt företag 1 gång om året och ger en bild av vilket bemötande en
person får i telefonkontakt med regionen vid en enkel fråga. Resultatet presenteras dels i
rapporten från leverantören av mätningen samt dels på Kolada (U00486). Resultatet ska
öka för att bidra till måluppfyllelse.
5.3

Mål 12, Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Indikator
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning
inom barn och ungdom 0-20 år inom individ- och familjeomsorg,
medelvärde

Önskad
riktning
Minskning

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)

Minskning

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård - 65 år och äldre, antal /100 000
inv.
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom
maximal ledtid cancer, andel (%)

Minskning

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

Minskning

Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

Ökning

Minskning
Minskning
Ökning
Ökning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
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Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom
barn och ungdomar 0-20 år inom individ- och familjeomsorg, medelvärde
Indikatorn visar genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten
till dess att utredningen avslutats. Avser barn och ungdomar 0-20 år. Mätningen är en egen
mätning som genomförs inom Region Gotland. Resultatet presenteras på Kolada
(U33401). Syftet med måttet är att tillsammans med kostnad för individ- och familjeomsorg
ge en bild av om en hög kvalitet och effektiva processer finns inom Region Gotland.
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare
Indikatorn räknas fram genom bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till
andra kommuner och regionen för individ- och familjeomsorg, inkl. familjerätt och
familjerådgivning dividerat med antalet invånare på Gotland den 31/12. Resultatet hämtas
från SCB:s räkenskapssammandrag och presenteras på Kolada (N30101). Syftet med måttet
är att ge en bild av vilka ekonomiska resurser som används för verksamheten. Vid en analys
bör verksamhetens resultat alltid ställas i relation till insatta resurser.
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
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Indikatorn visar andelen av niondeklassare i Region Gotlands skolor som minst blivit
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogram har den lägsta intagningsnivån för
de nationella programmen på gymnasiet. Resultatet sammanställs hos Skolverket och
presenteras på Kolada (N15436). Syftet med måttet är att tillsammans med kostnader för
kommunal grundskola ge en bild av om en hög kvalitet och effektiva processer finns inom
Region Gotland.
Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev
Indikatorn räknas fram genom bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet dividerat med antal elever i grundskola F-9 inom Region Gotlands
kommunala skolor per kalenderår. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier,
måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek samt övriga
kostnader som som till exempel SYV-verksamhet. Med kalenderår avses ett medelvärde av
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Resultatet hämtas från
SCB:s räkenskapssammandrag och presenteras på Kolada (N15060). Syftet med måttet är
att ge en bild av vilka ekonomiska resurser som används för den kommunala grundskolan.
Analysen av verksamhetens resultat bör alltid sättas i relation till insatta resurser.
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Indikatorn visar hur många dagar det tar från att en bygglovsansökan kommer in till Region
Gotland tills att ett beslut tas, median. Indikatorn mäter hela förloppet och tar inte hänsyn
till tiden för inväntan av kompletteringar. I analysen av målet ska även resultat gällande
handläggningstid från fullständig ansökan till beslut om bygglov beaktas. Resultatet tas
fram genom egen mätning inom Region Gotland och presenteras på Kolada (U00810).
Handläggningstiden ska minska för att bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård – 65 år och äldre, antal/100 000 invånare
Indikatorn visar antalet så kallade påverkbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare.
Enbart personer 65 år och äldre ingår. Resultatet hämtas in av Sveriges Kommuner och
Regioner och presenteras på Vården i siffror. Syftet med måttet är att tillsammans med
nettokostnad hälso- och sjukvården totalt ge en bild av om en hög kvalitet och effektiva
processer finns inom Region Gotland.
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal
ledtid, andel (%)
Indikatorn visar hur stor andel patienter som utretts för cancer enligt standardiserat
vårdförlopp (SVF) inom maximal ledtid. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka
utredningar som ska göras vid misstanke om en viss cancer samt inom vilka maximala
tidsgränser utredningarna ska vara klara. Det föreligger två mål som är satta av
Socialdepartementet tillsamman med SKR. Det ena är att 70% av alla patienter som utreds
på grund av misstänkt cancer ska göra detta inom ramen för ett SVF samt dels att 80% av
patienterna som utreds på grund av misstänkt cancer inom ramen för ett SVF ska ha gjort
detta inom angiven maximal ledtid. Genom att följa ett standardiserat vårdförlopp kortas
väntetiderna inom cancervården samt gör cancervården mer jämlik. Måttet fångar in hur väl
cancervården inom Region Gotland lyckas arbeta med detta. Resultaten redovisas till
Regionala cancercentrum i samverkan och Socialdepartementet för resultatuppföljning och
nationell jämförelse. Syftet med måttet är att tillsammans med nettokostnad för hälso- och
sjukvården totalt ge en bild av om en hög kvalitet och effektiva processer finns inom
Region Gotland.
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Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.
Indikatorn räknas fram genom nettokostnad för hälso- och sjukvård totalt (inklusive
kostnader för tandvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen), dividerat med antal
invånare i regionen den 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt.
Avser områdena Primärvård, Specialiserad somatisk vård, Specialiserad psykiatrisk vård,
Tandvård, Övrig hälso- och sjukvård. Politisk verksamhet är exkluderat. Resultatet hämtas
från SCB:s räkenskapssammandrag och presenteras på Kolada (N70061). Syftet med måttet
är att ge en bild av vilka ekonomiska resurser som används för hälso- och sjukvård och
tandvård. Analysen av verksamhetens resultat bör alltid sättas i relation till insatta resurser.
Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)
Indikatorn visar antalet nomineringar till förnyelsepriset inom Region Gotland.
Förnyelsepriset delas ut årligen inom Region Gotland och omfattar fem olika områden.
Gemensamt är att pristagarna bidragit till ett systematiskt förbättringsarbete som skapat
mervärde för medborgare, brukare eller kunder. Antalet nomineringar ska öka för att anses
bidra till måluppfyllelsen.

6 Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
6.1

Mål 13, Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Indikator

Önskad
riktning

Fastställs våren 2020
Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
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Fastställs våren 2020
För att kunna följa upp huruvida Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
kommer nya frågor att formleras i kommande medarbetarenkät. En upphandling
genomförs hösten 2019 och frågorna inom området kommer att kunna presenteras våren
2020. Indikatorerna kommer med största sannolikhet fånga Region Gotlands medarbetares
resultat inom Tillitsdelegationens 7 principer.
Principerna är:
1. Öppenhet – att dela information, välkomna oliktänkande och välkomna
förbättringsförslag från kärnverksamheten
2. Att delegera handlingsutrymme, välkomna medarbetarinflytande men också vara tydlig
kring mandat och prioriteringar
3. Ett verksamhetsnära och hållbart administrativt, psykosocialt och professionellt stöd i
kärnverksamheten
4. Att premiera kunskapsutveckling, lärande och en evidensbaserad praktik
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5. Att stimulera alla i verksamheten att gemensamt ta ansvar för helheten och samverkan
över gränser – medledarskap
6. Att ha medborgarnas perspektiv i fokus och att försöka förstå och möta dennes behov
och upplevelser
7. Att sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem man samarbetar med och ha
positiva förväntningar
6.2

Mål 14, Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

Indikator

Önskad
riktning

Net Promoter Score (NPS)

Ökning

Heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda, andel (%)

Ökning

Arbetad mertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)

Minskning

Arbetad övertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)

Minskning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Net Promoter Score (NPS)
I medarbetarenkäten ställs frågan: Hur troligt är det att du skulle rekommendera Region
Gotland som arbetsplats till en vän? Resultaten anges i Net Promoter Score (NPS) och
räknas ut genom att subtrahera andelen kritiker med andelen ambassadörer. Ett positivt
värde anger att Region Gotland har en större andel som ses som ambassadörer än kritiker
till att rekommendera Region Gotland som arbetsplats. Om resultaten för NPS förbättras
har Region Gotland fått fler ambassadörer och ökat vårt arbetsgivarvarumärke och chansen
att attrahera nya medarbetare ökar. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och
värdet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
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Heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda, andel (%)
Indikatorn visar andelen heltidsanställda inom Region Gotland av samtliga
tillsvidareanställda. Behovet av att nyrekrytera minskar bland annat om befintliga
medarbetare inom Region Gotland arbetar heltid i stället för deltid samt om nyanställda
anställs på heltid i stället för deltid. Genom att följa utvecklingen av andelen
heltidsanställda inom Region Gotland kommer resultatet indikera om vi når högre
måluppfyllelse. Resultatet hämtas från Region Gotlands egen personalstatistik och andelen
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Arbetad mertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)
Indikatorn visar arbetade timmar mertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda inom
Region Gotland. Genom att följa nivån på antalet arbetade timmar mertid kan vi mäta om
vi lyckas kompetensförsörja. Hypotesen är att om antalet timmar för mertid minskar så
lyckas Region Gotland kompetensförsörja i större utsträckning. Resultatet hämtas från
Region Gotlands egen personalstatistik och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Arbetad övertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)
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Indikatorn visar arbetade timmar övertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda inom
Region Gotland. Genom att följa nivån på antalet arbetade timmar övertid kan vi mäta om
vi lyckas kompetensförsörja. Hypotesen är att om antalet timmar för övertid minskar så
lyckas Region Gotland kompetensförsörja i större utsträckning. Resultatet hämtas från
Region Gotlands egen personalstatistik och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
6.3

Mål 15, Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Indikator
Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom
arbetsmiljöarbetet som god, andel (%)
Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Önskad
riktning
Ökning
Ökning
Ökning
Minskning

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)
Psykosocialt arbetsmiljöindex baseras på 7 frågor. Frågorna berör områdena kränkande
särbehandling, respekterad av sin chef, förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb,
tillräcklig återhämtning, stöd vid hög arbetsbelastning, rimlig stressnivå samt konflikter på
arbetsplatsen. Genom att följa detta index indikerar resultatet huruvida Region Gotland är
en hälsofrämjande organisation. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och värdet
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet
som god, andel (%)
Indikatorn visar om chefen skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god.
Forskning visar att om chefen har kompetens kring det systematiska arbetsmiljöarbetet så
mår medarbetarna bättre. Resultatet samlas in genom en SAM uppföljning/enkät hos
chefer inom Region Gotland och görs årligen. Andelen ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)
Indikatorn visar hur stor del av Region Gotlands medarbetare som är fysiskt aktiva. I
samhället i stort ses en trend av att vi rör oss allt mindre. Nästan hälften av kvinnor och
män i arbetsför ålder har en hälsoskadligt låg konditionsnivå. Forskning visar att fysisk
aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som
till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet ökar också kreativiteten,
koncentrationsförmågan och stärker minnet. Genom aktiviteter som ökar kunskapen kring
innebörden av fysisk aktivitet för individen samt insatser som möjliggör fysisk aktivitet
skapar Region Gotland förutsättningar för att nå målet och därmed friskare medarbetare
och medborgare. Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i
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sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Rekommendationerna är framtagna av
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2011.
Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och andelen ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)
Indikatorn visar andelen korttidssjukfrånvaro inom Region Gotland. Genom aktivt och
förebyggande arbetsmiljöarbete bör andelen kortidssjukfrånvaro minska. När vi mäter
korttidssjukfrånvaro här avses frånvaro mellan 2-14 dagar. Anger andelen
korttidssjukfrånvarotimmar av totala sjukfrånvarotimmar. Resultatet hämtas från Region
Gotlands egen personalstatistik och andelen ska minska för att bidra till måluppfyllelse.

7 Målområde Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som
finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen
inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att
täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att
parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas
och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.
Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
7.1

Mål 16, Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden

Indikator
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

Målnivå
Minst 2 % av
nettokostnaden

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)
Indikatorn visar hur stor bufferten för oförutsedda förändringar av kostnader eller intäkter
är. Marginalen behöver vara tillräckligt stor för att öka den egna handlingsberedskapen,
skapa stabila planeringsförutsättningar för nämnderna och undvika drastiska kortsiktiga
besparingsåtgärder vid oförutsedda händelser. Indikatorn har ingen önskad riktning utan en
målnivå.
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Mål 17, Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent
av nettokostnaden

Indikator
Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)
Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)
Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive
jämförelsestörande poster (%)

Målnivå
Minst 2 % av
nettokostnaden
Minst uppgå till
målnivån
Ej överstiga
utvecklingen av
intäkterna

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

-

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

-

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

-

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna
Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)
Indikatorn visar resultatnivån i förhållande till verksamhetens nettokostnad. Det är samma
definition på indikatorn som hela målet. Indikatorn har därmed ingen önskad riktning utan
en bestämd målnivå. Ett resultat på minst 2 procent är nödvändigt för att möta de ökade
pensionskostnaderna, finansiera det investeringsbehov som genereras av den demografiska
utvecklingen samt kunna arbeta med verksamhetsutveckling och genomföra nödvändiga
omställningar i verksamheten. En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan en
välskött ekonomi och en bra verksamhet. De organisationer som alltid lever på eller under
marginalen hamnar lätt i ett läge med ett ständigt ekonomiskt gnetande.

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)
Balanskravsresultatet är det resultat som god ekonomisk hushållning mäts på, det vill säga
en indikator för detta. Ett positivt balanskravsresultat, dvs att indikatorn överstiger noll, är
den allra lägsta nivån lagstiftningen medger. Ett negativt balanskravsresultat måste
återställas inom tre år. I balanskravsresultatet är årets resultat justerat för reavinster och
reaförluster samt orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Indikatorn är vald för att
ytterligare belysa och nyansera bedömningen av målet.
Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)
Indikatorn visar Region Gotlands nettokostnadsutveckling och är också en indikator för
god ekonomisk hushållning. Jämförelsestörande poster är exempelvis reavinster och
exploateringsintäkter. Nettokostnadsutvecklingen ska inte överstiga utvecklingen av
intäkterna för att inte sätta oss i skuld till kommande generationer. Om
nettokostnadsutvecklingen är högre än intäkternas ökning betyder det inte automatiskt att
det ekonomiska resultatet blir negativ. Men det betyder att ekonomin mår sämre och att
någon form av åtgärd behöver vidtas.
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Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag är regionens huvudsakliga
inkomstkälla och sätter därmed en ram för hur stora nettokostnaderna får vara. Indikatorn
visar utvecklingen mellan åren och är viktig att följa och ställa i relationen till hur
nettokostnaderna utvecklas. Skatteintäkter och bidrag är konjunkturberoende och
utvecklingen av indikatorn styr hur mycket nettokostnaderna kan tillåtas öka för att
ekonomin ska kunna anses vara i balans och visar om utvecklingen över tid kan anses vara
långsiktigt hållbar.
Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)
Indikatorn visar nämndernas nettokostnadsutveckling samlat. Indikatorn kopplar till
målområdets skrivning om att nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget
samt att nämndernas nettokostnadsutveckling påverkar Region Gotlands totala resultat.
Det går också att bryta ned indikatorn på nämndnivå för att analysera hur olika nämnders
nettokostnader utvecklas. Vad som är en optimal nettokostnadsutveckling är beroende på
vilka ekonomiska förutsättningar regionen som helhet har.
Utveckling av nämndernas nettobudget (%)
Det är i nämnderna regionens verksamhet bedrivs. Indikatorn visar hur mycket
nämndernas verksamhet förändras och är starkt kopplat till nettokostnadsutvecklingen.
Det går också att bryta ned indikatorn på nämndnivå för att analysera hur olika nämnders
nettobudget utvecklas. Nettobudgetens utveckling avspeglar både behov och politiska
prioriteringar. Indikatorn kan analyseras årsvis och över längre tidsperiod.
7.3

Mål 18, Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att
soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid
mandatperiodens slut

Indikator

Målnivå

Soliditet (%)
Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

45 %
Årligen
öka

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)

100 %

Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna

Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Soliditet (%)
Soliditet är ett mått på ekonomisk ställning: eget kapital/totalt kapital. Indikatorn visar
finansiella styrka och handlingsutrymme.
Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)
Indikatorn visar avsatta pensionsmedel i förhållande till totala pensionsförpliktelser. Om
andelen ökar så har pensionsmedlen ökat mer än skulden. Vi vill ge kommande
generationer samma förutsättningar som vi har.
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Ärendenr RS RS 2019/1379 Datum 2019-11-14

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)
Indikatorn visar hur stor andel egenfinansiering Region Gotland har av investeringar i
skattefinansierad verksamhet. Målet är att Region Gotland ska ha 100 % egenfinansiering
av investeringar i skattefinansierad verksamhet. Region Gotland ska alltså inte låna till dessa
investeringar då ökad upplåning kan påverka den ekonomiska ställningen negativt.
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-17 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2020-2023. Målen ingår i befintlig styrmodell. Styrmodellen bygger på ett
gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där
nämnder/förvaltningar beskriver hur de ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet
samt hur de ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte
är målsatt i styrkortet.
Till styrkortsmålen för 2020-2023 har regionstyrelseförvaltningen haft i uppdrag att
ta fram lämpliga indikatorer.
Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat chefer och strateger från regionstyrelseförvaltningen samt relevanta verksamheter som direkt berörts av framtagandet av indikatorer. Diskussioner kring indikatorerna har även förts inom
nätverken för HR, kvalitet och digitalisering samt ekonomi.
Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att hålla ner antalet
för att tydliggöra inom vilka områden Region Gotland behöver förbättra sitt arbete
utifrån de beslutade styrkortmålen. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer
och därmed har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer
redovisas i årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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RS 2019/1417
19 december 2019

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Ledarstrategi för Region Gotlands tjänstemannaorganisation
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

2010-02-18 fastställde dåvarande regiondirektör, tillsammans med
koncernledningsgruppen, en ledarstrategi för Region Gotlands
tjänstemannaorganisation. Under 2018 startade koncernledningen arbetet med en
revidering av dokumentet. Detta för att skapa ett bra stöd och rätt förutsättningar för
ledare inom regionen i arbetet att få till en organisationskultur präglad av tillit (mål 13
i styrkort för 2020-2023). I arbetet med att göra nödvändiga förflyttningar i
organisationskulturen är våra chefer och ledare nyckelfunktioner.
Revideringen och utvecklingen av ledarstrategidokumentet har genomförts parallellt
med organisationskulturkartläggningen.
Ledarstrategin innehåller ett antal strategiska områden där vi beskriver hur
koncernledningen ser på ledarskap utifrån;
-

Att leda sig själv
Att leda andra och genom andra
Att leda verksamhet

Även strategier kring hur regionen ger chefer rätt förutsättningar samt arbetar med
återväxten av ledarskap på ett strukturerat sätt finns med;
-

Byggstenar i ledarskap
Att fånga upp talanger
Din utveckling vår framgång

Revidering och utveckling av ledarstrategin är en aktivitet i
regionstyrelseförvaltningens beslutade verksamhetsplan för 2019 och strategin ska
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bidra till att ge förutsättningar för att arbeta mot målområde medarbetare i det nya
styrkortet och främst då mål 13:
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för
dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring.
Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13 – Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Ledarstrategin tar sin grund i omfattande forskning kring det utvecklande och
transformerande ledarskapet.
I bilaga finns det reviderade ledarstrategidokumentet.
Ärendebeskrivning

2010-02-18 fastställde dåvarande regiondirektör, tillsammans med
koncernledningsgruppen, en ledarstrategi för Region Gotland. En strategi med syfte
att:
”…stödja och stimulera till ett välutvecklat ledarskap. Omtanke, delaktighet och förtroende är den
värdegrund som regionens verksamheter utgår ifrån och är de värderingar som ledarskapet vilar på.”
I samband med budgetberedningen inför 2019 togs beslut i regionfullmäktige att
starta ett organisationskulturarbete i syfte att få till en gemensam organisationskultur:
Ett Region Gotland som man känner igen överallt där kunden möter oss och även internt.
Det har även beslutats om nya mål för 2020-2023 där mål 13 är formulerat som:
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
För att lyckas med en kulturförflyttning är chefer och ledare en nyckelfunktion. Det
krävs ett bra ledarskap som kan leda i rätt riktning och även har rätt förutsättningar
för att göra det.
Mot den bakgrunden har en revidering av ledarstrategidokumentet genomförts
parallellt med organisationskulturarbetet. Detta för att få en bra grund till att kunna
göra nödvändiga förflyttningar.
Ledarstrategiarbetet startade med en kartläggning under 2018, där tre
chefer/nyckelfunktioner inom samtliga förvaltningar intervjuades kring befintlig
ledarstrategi. Vad är bra med den? vad saknas? annat som behöver finnas med för att
skapa så bra förutsättningar som möjligt för ledarskapet inom regionen?
Sammanställningen av kartläggningen redovisades sedan i koncernledningsgruppen.
Där gavs också en genomgång av aktuella ledarskapsteorier. Med denna input
processade koncernledningen fram ett antal strategiförslag som sedan legat till grund
för det reviderade ledardokument. Strategierna beskriver hur regionen ser på
ledarskap; att leda sig själv, leda andra och genom andra samt leda verksamhet. Även
strategier kring hur regionen ger chefer rätt förutsättningar; byggstenar i ledarskapet
och arbetar med återväxten av ledarskap på ett strukturerat sätt.
Strategidokumentet har sedan, under 2019, ytterligare bearbetats och förankrats på
bred front. Det har presenterats och diskuterats i alla förvaltningsledningsgrupper, i
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de fyra kompetensnätverken (HR, kvalitet och digitalisering, ekonomi,
kommunikation), i den centrala samverkanskommittén samt i chefsforum för alla
regionens 250 chefer. I stort sett alla som gett input på dokumentet ser det som ett
bra och viktigt stöd för våra chefer och även att det är en viktig signal till alla
runtomkring att vi tar ledarskapet på allvar, att vi vill ha en tydlig riktning för det
samt ge rätt förutsättningar för att utöva det.
Ledarstrategin ska verka för att ge rätt förutsättningar till alla regionens chefer att
arbeta mot målområde medarbetare:
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för
dem vi är till för.
Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i
helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Ledarstrategin tar sin grund i forskningen kring det utvecklande och transformerande
ledarskapet.
Ledarstrategidokumentet inleds såhär:
Ledare i Region Gotland ska vilja åstadkomma något. Vi ska leda med tillit och vi ska även låta
oss ledas med tillit. Regionen är en politiskt styrd organisation och organisationens olika delar hör
ihop och påverkar varandra på olika sätt. Vi är Region Gotland!
Med det här dokumentet vill vi beskriva det ledarskap vi eftersträvar inom regionen. Jag hoppas att
dokumentet ska väcka tankar hos dig, inspirera dig och även tydliggöra vilka förväntningar som
finns på dig som ledare i Region Gotland.
Bedömning

Arbetet med att ta fram den nya ledarstrategin har involverat chefer och
nyckelfunktioner från alla förvaltningar i både kartläggningsarbetet och i
framtagandet av reviderat dokument. Alla förvaltningsledningsgrupper,
kompetensnätverk, den centrala samverkanskommittén samt regionens 250 chefer
(på ett chefsforum), har varit inblandade under framtagandet 2019. Alla har i dessa
sammanhang varit positiva till dokumentet och gett uttryck för att det är ett bra och
viktigt stöd för våra chefer och en viktig signal till alla runtomkring att vi tar
ledarskapet inom regionen på allvar. Även att vi vill ha en tydlig riktning för
ledarskapet samt ge rätt förutsättningar för att utöva det.
Beslutsunderlag

Informationsunderlag, ledarstrategidokumentet bifogas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Att leda och låta sig ledas
Vad är ett gott ledarskap? Det är en fråga som är intressant att ställa sig själv.

�

För mig är ledarskap att ta ansvar.
Vårt uppdrag som region och primärkommun är viktigt för många människor. Medborgare och besökare på
Gotland är beroende av regionens olika verksamheter. För att verksamheterna ska fungera väl krävs modiga
ledare och engagerade medarbetare som förstår sitt uppdrag och agerar med engagemang och omtanke. Det
skapar förtroende för oss och för våra verksamheter
För mig är ledarskap att utvecklas.
Att leda i förändring är en av våra viktigaste uppgifter eftersom vår omvärld förändras snabbt och kraven på oss
som offentlig verksamhet kommer från många olika håll. Vi vill skapa rörlighet och utvecklingsmöjligheter för
ledare i Region Gotland. Du ska kunna gå in och ut ur en ledarroll både för att utvecklas men också för att
ledarrollen inte är ett livstidsuppdrag.
För mig är ledarskap att vilja.
Ledare i Region Gotland ska vilja åstadkomma något. Vi ska leda med tillit och vi ska även låta oss ledas med tillit.
Regionen är en politiskt styrd organisation och organisationens olika delar hör ihop och påverkar varandra på olika
sätt. Vi är Region Gotland!
Med det här dokumentet vill vi beskriva det ledarskap vi eftersträvar inom regionen. Jag hoppas att dokumentet
ska väcka tankar hos dig, inspirera dig och även tydliggöra vilka förväntningar som finns på dig som ledare i
Region Gotland.

Peter Lindvall, regiondirektör

Att leda mig själv
En förutsättning för ett flexibelt och hållbart ledarskap är att kunna leda sig själv. En
grund för det är god självkännedom. Att vara medveten om sina styrkor och
utvecklingsområden, att ha ett eget formulerat syfte och mål med sitt ledarskap att
känna till sina motiv för att vilja leda med mera, kommer att vara en stor och viktig
hjälp i att driva sin egen utveckling och utvärdera sig själv.

�

•
•
•
•
•

Jag är öppen för feedback, nyfiken och utforskande
Jag lever som jag lär och är ett föredöme
Jag ser och tar ansvar för min egen del i helheten
Jag ärlig mot mig själv
Jag visar mod i mitt ledarskap genom att hantera
det som är svårt och genom att utmana mig själv
• Jag lär av mina misstag och reparerar/korrigerar när
det behövs
• Jag lär av andra
• Jag tar ansvar för min egen utveckling

�

Att leda andra och leda genom andra
Att leda andra är det område vi oftast relaterar till ledarskap. Att bygga det ledarskapet
utifrån en god självkännedom kommer att öka möjligheterna att anpassa ledarskapet till
olika situationer. Inom Region Gotland vill vi erbjuda våra ledare förutsättningar att leda
genom tillit, engagemang och tilltro till medarbetarnas förmåga.

•
•
•
•
•
•

Jag involverar kollegor och medarbetare och skapar delaktighet
Jag skapar trygghet för medarbetarna vid förändring
Jag skapar förutsättningar och frigör hinder så att andra kan lyckas
Jag följer upp, ger feedback och vid behov korrigerar
Jag tar ansvar och är ett föredöme både vad avser krav, förväntningar och beslut
Jag mäts genom andras prestationer, lyfter andra i medgång och tar ansvar i
motgång

�
Att leda verksamhet
Att leda en verksamhet med personal- och budgetansvar kräver helhetstänkande.
Det behövs även ständiga strategiska och operativa överväganden och beslut. Och
att arbeta med ständiga förbättringar.

• Jag tydliggör och omsätter mål och visioner till planer och aktiviteter för
verksamheten samt följer upp
• Jag är förändringsbenägen och leder verksamheten i takt med utveckling
och förändrade behov
• Jag har en helhetssyn och tydliggör och fokuserar på behov från de vi är till
för (utifrånperspektivet)
• Jag ser till att kunder och intressenter är delaktiga i utvecklingen av
verksamheten
• Jag arbetar för att göra Region Gotland till en attraktiv arbetsgivare som tar
till vara på engagemang och kompetens inom hela organisationen

Att fånga upp talanger
Att identifiera och attrahera talanger internt och externt och ge dem möjlighet att
utveckla sitt ledarskap är centralt för att Regionens ledarskap.

• Vi ger talanger en möjlighet att utforska ledarskap
• Vi identifierar kandidater för nominering till
utbildningssatsningar via medarbetarsamtal och
ledningsgrupper

• Vi har en tydlig utvecklingsplan och successionsplanering
medarbetare som uppvisar motivation och vilja att
axla
ledarroll tillexempel genom chefstraineeprogram och
chefsforum
• Vi underlättar nätverkande

�

Byggstenar i ledarskapet
Inom Region Gotland finns ett antal utbildningar som syftar till att bygga ett hållbart
ledarskap, där chefer får möjlighet att utmana sig själva, utvidga sitt nätverk och få
påfyllning av kunskap och energi för att leda sig själv, leda andra och leda
verksamheten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägen till ledarskap
Coachande Ledarskap
Chefskolan
Förändringsledning
Mentorskapsutbildning, för både
mentorer och adepter
Kommunikations- och samtalsmetodik
Utvecklingssamtalet och lönesamtalet
Ledningsgruppsutveckling
Chefsforum och nätverk
Individuell utveckling

Din utveckling vår framgång
Att erbjuda ledare insatser för att utvecklas, möta behov och fullfölja sina uppdrag,
är en viktig uppgift för oss på Region Gotland. Region Gotland har ett mål att
kulturen ska präglas av tillit och cheferna är viktiga nyckelfunktioner i det arbetet.
Utveckling av chefer och ledare är ett prioriterat område

• Vi erbjuder våra medarbetare olika typer av utvecklingsinsatser
för att fördjupa kompetens på både bredden och djupet
• Vi utvecklar chefsstöd för att skapa hållbart ledarskap
• Vi utvecklar nätverk och utbildningar och ger förutsättningar
för att delta i dessa
• Vi skapar möjlighet för jobbrotation och för att växa vidare för
att ge nya utvecklingsmöjligheter internt
• Vi gör det möjligt för ledare att gå i och ur ledarskapet
• Vi arbetar för en väl genomtänkt successionsplanering
• Vi erbjuder ledarutveckling för att skapa bra förutsättningar
för ett hållbart ledarskap inom Region Gotland
• Vi arbetar aktivt med mentorskap

�

Detta vill vi uppnå
Region Gotland är en modig organisation som klarar
omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är
avgörande för att nå resultat för dem vi är till för.
Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog
och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt
till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 15

Information. Ledarstrategi för Region
Gotlands tjänstemannaorganisation

RS 2019/1417

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

2010-02-18 fastställde dåvarande regiondirektör, tillsammans med koncernledningsgruppen, en ledarstrategi för Region Gotlands tjänstemannaorganisation. Under 2018
startade koncernledningen arbetet med en revidering av dokumentet. Detta för att
skapa ett bra stöd och rätt förutsättningar för ledare inom regionen i arbetet att få till
en organisationskultur präglad av tillit (mål 13 i styrkort för 2020-2023). I arbetet
med att göra nödvändiga förflyttningar i organisationskulturen är våra chefer och
ledare nyckelfunktioner. Revideringen och utvecklingen av ledarstrategidokumentet
har genomförts parallellt med organisationskulturkartläggningen.
Revidering och utveckling av ledarstrategin är en aktivitet i regionstyrelseförvaltningens
beslutade verksamhetsplan för 2019 och strategin ska bidra till att ge förutsättningar
för att arbeta mot målområde medarbetare i det nya styrkortet och främst då mål 13:
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är
en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för
att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av
dialog och förankring.
Arbetet med att ta fram den nya ledarstrategin har involverat chefer och nyckelfunktioner från alla förvaltningar i både kartläggningsarbetet och i framtagandet av
reviderat dokument. Alla förvaltningsledningsgrupper, kompetensnätverk, den
centrala samverkanskommittén samt regionens 250 chefer (på ett chefsforum), har
varit inblandade under framtagandet 2019. Alla har i dessa sammanhang varit positiva
till dokumentet och gett uttryck för att det är ett bra och viktigt stöd för våra chefer
och en viktig signal till alla runtomkring att ledarskapet inom regionen tas på allvar.
Region Gotland vill ha en tydlig riktning för ledarskapet samt ge rätt förutsättningar
för att utöva det.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1223
16 december 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Remiss - Promemoria med förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar remissyttrande enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.

Ärendet

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att Konkurrensverket överskridit
sina lagliga befogenheter i strid med lagen om offentlig upphandling1, har
Konkurrensverket på eget initiativ utarbetat en promemoria med lagförslag m.m.
som främst syftar till att ge verket utökade befogenheter. Promemorian har dock
remitterats Region Gotland av Finansdepartementet.
I promemorian föreslås i huvudsak att Konkurrensverket ska kunna intervenera i
upphandlingar på fler sätt än nu och därvid kunna förelägga vid vite att den
upphandlande myndigheten rättar sig efter verkets olika beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande, se bilaga. Av
detta framgår sammanfattningsvis att, förutom vad som i promemorian anförs om
antikorruptionsarbete, regionstyrelsen föreslås avstyrka förslagen i promemorian.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Finansdepartementet

1

Se http://hogstaforvaltningsdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/regeringsratten/R%c3%a4ttsfall/HFD%202018%20ref.%2071.pdf
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Regionstyrelsen
Patrik Pettersson

Finansdepartementet

Remissyttrande
Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering
av upphandlingstillsynen

– Fi2019/02619/OU
Region Gotland som beretts tillfälle att lämna synpunkter på
Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen får anföra följande.
Region Gotland tillstyrker förslaget i avsnitt 4.7 om att det i
Konkurrensverkets instruktion klargörs att verket i sin tillsyn även ska bidra till
att motverka korruption i offentlig upphandling. Region Gotland avstyrker
förslagen i övrigt. Förslagen avstyrks därför att de saknar balans och
förutsebarhet. Enligt regionens mening bör det först prövas om det inte
genom förenkling kan ges upphandlingsnormer som går att följa även när liv
och hälsa står på spel innan ytterligare repression övervägs.

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Sammanfattning

KKV2000, v2.1, 2018-09-07

I promemorian föreslås att Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på
upphandlingsområdet regleras tydligare och att det införs utvidgade möjligheter
till ingripande i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet. Motsvarande bestämmelser föreslås vidare införas även i lagen
(2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga
om tjänster för elektronisk identifiering. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
[1 juli 2020]. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring i förordningen
(2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket som innebär att verket i sin
tillsynsverksamhet ska motverka och uppmärksamma korruption och annat
förtroendeskadligt beteende.

Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Ringvägen 100
Telefon 08-7001600
Fax 08-245543
konkurrensverket@kkv.se
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1 Författningsförslag
1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
21 kap.
2a§
Upphandlingsskadeavgift enligt 1 § får
inte påföras för åtgärder som omfattas av
ett föreläggande eller förbud enligt 22 kap.
4 § som har meddelats vid vite enligt
denna lag.
4§

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 10.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller
19 kap. 8 §.

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 20.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller
19 kap. 8 §.

5§
Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns
synnerliga skäl.
Tillsynsmyndigheten får besluta om att
avstå
från
att
ansöka
om
upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 och 2
om myndigheten bedömer att det är fråga
om ett ringa fall eller att det finns
synnerliga skäl enligt andra stycket.
7§
När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller
flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de
tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt
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ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den
tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft.
Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 20 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det
att avtalet slöts.

Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 20 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom två år från det
att avtalet slöts.

22 kap.
1§
En myndighet ska utöva tillsyn
Den myndighet som regeringen
över upphandling enligt denna lag.
bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
följs.
2§
Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller från
den
som
tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande
myndighet inhämta upplysningar som
är
nödvändiga
för
tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång
eller något annat förhållande, får
upplysningarna inhämtas genom
besök
hos
den
upphandlande
myndigheten.

Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller från
den
som
tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande
myndighet hämta in upplysningar som
är
nödvändiga
för
tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång
eller något annat förhållande, får
upplysningarna hämtas in genom
besök
hos
den
upphandlande
myndigheten.

3§
En upphandlande myndighet är
skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär
för sin tillsyn. Detsamma gäller den
som tillsynsmyndigheten bedömer
vara en upphandlande myndighet.

En upphandlande myndighet är
skyldig att lämna de upplysningar som
tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn. Detsamma gäller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet.
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4§
Om det behövs för att tillsynsTillsynsmyndigheten får meddela de
myndigheten ska kunna utöva sin förelägganden och förbud som behövs för
tillsyn
enligt
denna
lag,
får att denna lag ska följas.
myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet att lämna
uppgifter, visa upp en handling eller
lämna över en kopia av handlingen.
5§
Tillsynsmyndighetens
förelägBeslut om föreläggande eller förbud får
gande får överklagas till den förenas med vite.
förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.
När ett föreläggande
överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart i domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
5a§
Förelägganden och förbud enligt 4 § får
inte avse åtgärder som omfattas av en
ansökan om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 1 §.
6§
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
7§
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
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till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
21 kap.
2a§
Upphandlingsskadeavgift enligt 1 § får
inte påföras för åtgärder som omfattas av
ett föreläggande eller förbud enligt 22 kap.
5 § som har meddelats vid vite enligt
denna lag.
4§

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 10.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller
19 kap. 8 §.

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 20.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller
19 kap. 8 §.

5§
Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns
synnerliga skäl.
Tillsynsmyndigheten får besluta om att
avstå
från
att
ansöka
om
upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 och 2
om myndigheten bedömer att det är fråga
om ett ringa fall eller att det finns
synnerliga skäl enligt andra stycket.
7§
När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller
flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de
tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt
ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
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Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den
tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft.
Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 20 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det
att avtalet slöts.

Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 20 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom två år från det
att avtalet slöts.

22 kap.
1§
En myndighet ska utöva tillsyn
Den myndighet som regeringen
över upphandling enligt denna lag.
bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
följs.
2§
Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande enhet eller från den
som tillsynsmyndigheten bedömer
vara en upphandlande enhet inhämta
upplysningar som är nödvändiga för
tillsynsverksamheten. Om det behövs
på grund av brådska, materialets
omfång eller något annat förhållande,
får upplysningarna inhämtas genom
besök hos den upphandlande enheten.

Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande enhet eller från den
som tillsynsmyndigheten bedömer
vara en upphandlande enhet hämta in
upplysningar som är nödvändiga för
tillsynsverksamheten. Om det behövs
på grund av brådska, materialets
omfång eller något annat förhållande,
får upplysningarna hämtas in genom
besök hos den upphandlande enheten.

3§
En upphandlande enhet är skyldig
att tillhandahålla de upplysningar som
tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn. Detsamma gäller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande enhet.

En upphandlande enhet är skyldig
att lämna de upplysningar som
tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn. Detsamma gäller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande enhet.
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4§
Om det behövs för att tillsynsTillsynsmyndigheten får meddela de
myndigheten ska kunna utöva sin förelägganden och förbud som behövs för
tillsyn
enligt
denna
lag,
får att denna lag ska följas.
myndigheten förelägga en upphandlande enhet eller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande enhet att lämna
uppgifter, visa upp en handling eller
lämna över en kopia av handlingen.
5§
Tillsynsmyndighetens
förelägBeslut om föreläggande eller förbud får
gande får överklagas till den förenas med vite.
förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.
När ett föreläggande
överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart i domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
5a§
Förelägganden och förbud enligt 4 § får
inte avse åtgärder som omfattas av en
ansökan om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 1 §.
6§
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
7§
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
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till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 kap.
2a§
Upphandlingsskadeavgift enligt 1 § får
inte påföras för åtgärder som omfattas av
ett föreläggande eller förbud enligt 22 kap.
5 § som har meddelats vid vite enligt
denna lag.
4§

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 10.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av
koncessionens värde enligt 5 kap.

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 20.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av
koncessionens värde enligt 5 kap.

5§
Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns
synnerliga skäl.
Tillsynsmyndigheten får besluta om att
avstå
från
att
ansöka
om
upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 och 2
om myndigheten bedömer att det är fråga
om ett ringa fall eller att det finns
synnerliga skäl enligt andra stycket.
7§
När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller
flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de
tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt
ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den
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tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft.
Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det
att avtalet slöts.

Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom två år från det
att avtalet slöts.

18 kap.
1§
En myndighet ska utöva tillsyn
Den myndighet som regeringen
över upphandling enligt denna lag.
bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
följs.
2§
Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller enhet
eller
från
den
som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet
inhämta
upplysningar
som
är
nödvändiga för tillsynsverksamheten.
Om det behövs på grund av brådska,
materialets omfång eller något annat
förhållande,
får
upplysningarna
inhämtas genom besök hos den
upphandlande myndigheten eller
enheten.

Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller enhet
eller
från
den
som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet
hämta in upplysningar som är
nödvändiga för tillsynsverksamheten.
Om det behövs på grund av brådska,
materialets omfång eller något annat
förhållande,
får
upplysningarna
hämtas in genom besök hos den
upphandlande myndigheten eller
enheten.

3§
En upphandlande myndighet eller
enhet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma
gäller den som tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande
myndighet eller enhet.

En upphandlande myndighet eller
enhet är skyldig att lämna de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma
gäller den som tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande
myndighet eller enhet.
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4§
Om det behövs för att tillsynsTillsynsmyndigheten får meddela de
myndigheten ska kunna utöva sin förelägganden och förbud som behövs för
tillsyn enligt denna lag, får myndig- att denna lag ska följas.
heten förelägga en upphandlande
myndighet eller enhet eller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet
att lämna uppgifter, visa upp en
handling eller lämna över en kopia av
handlingen.
5§
Tillsynsmyndighetens
förelägBeslut om föreläggande eller förbud får
gande får överklagas till den förenas med vite.
förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.
När ett föreläggande
överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart i domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
5a§
Förelägganden och förbud enligt 4 § får
inte avse åtgärder som omfattas av en
ansökan om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 1 §.
6§
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
7§
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
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till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 kap.
2a§
Upphandlingsskadeavgift enligt 1 § får
inte påföras för åtgärder som omfattas av
ett föreläggande eller förbud enligt 22 kap.
5 § som har meddelats vid vite enligt
denna lag.
4§

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 10.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Upphandlingsskadeavgiften
ska
uppgå till lägst 10.000 kronor och
högst 20.000.000 kronor. Avgiften får
inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet
Beräkningen av kontraktsvärdet
ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§ eller ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§ eller
15 kap. 4 §.
15 kap. 4 §.
5§
Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns
synnerliga skäl.
Tillsynsmyndigheten får besluta om att
avstå
från
att
ansöka
om
upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 och 2
om myndigheten bedömer att det är fråga
om ett ringa fall eller att det finns
synnerliga skäl enligt andra stycket.
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7§
När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller
flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de
tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt
ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den
tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft.
Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det
att avtalet slöts.

Om ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom två år från det
att avtalet slöts.

18 kap.
1§
Regeringen meddelar föreskrifter
Den myndighet som regeringen
och vilken myndighet som utövar bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
tillsyn över upphandling enligt denna följs.
lag.
2§
Vid sin tillsyn får myndigheten
inhämta alla nödvändiga upplysningar för sin tillsynsverksamhet från
upphandlande myndigheter eller
enheter eller den som kan antas vara
en upphandlande myndighet eller
enhet. Upplysningarna ska i första
hand inhämtas genom skriftligt
förfarande. Om det behövs på grund
av brådska, materialets omfång eller
något annat förhållande, får upplysningarna inhämtas genom besök hos
den upphandlande myndigheten eller
enheten.

Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller enhet eller
från den som tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande myndighet
eller enhet hämta in upplysningar som är
nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om
det behövs på grund av brådska,
materialets omfång eller något annat
förhållande,
får
upplysningarna
hämtas in genom besök hos den
upphandlande myndigheten eller
enheten.
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3§
En upphandlande myndighet eller
enhet och den som kan antas vara en
upphandlande myndighet eller enhet
är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

En upphandlande myndighet eller
enhet är skyldig att lämna de upplysningar
som tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn. Detsamma gäller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet.

4§
Om det behövs för att tillsynsTillsynsmyndigheten får meddela de
myndigheten ska kunna utöva sin förelägganden och förbud som behövs för
tillsyn enligt denna lag, får myndig- att denna lag ska följas.
heten förelägga en upphandlande
myndighet eller enhet eller den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet
att lämna uppgift, visa upp en
handling eller lämna över en kopia av
handlingen.
Ett föreläggande enligt första
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
När ett föreläggande överklagas, är
tillsynsmyndigheten motpart hos
allmän förvaltningsdomstol.
5§
Tillsynsmyndighetens
förelägBeslut om föreläggande eller förbud får
gande enligt 4 § får överklagas hos den förenas med vite.
förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
5a§
Förelägganden och förbud enligt 4 § får
inte avse åtgärder som omfattas av en
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ansökan om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 1 §.
6§
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
7§
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
7§

Regeringen utser en myndighet att
Den myndighet som regeringen
utöva tillsyn över valfrihetslagarna bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
enligt denna lag.
följs.
8§
Tillsynsmyndigheten får inhämta
sådana upplysningar från de upphandlande myndigheterna som är
nödvändiga för tillsynen. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom
skriftligt förfarande. Om det på grund
av materialets omfång, brådska eller
annat förhållande är lämpligare, får
upplysningarna istället inhämtas
genom besök hos den upphandlande
myndigheten eller muntligen.

Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller från den
som tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet hämta in
upplysningar som är nödvändiga för
tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång eller
något annat förhållande, får upplysningarna hämtas in genom besök hos den
upphandlande myndigheten.

9§
En upphandlande myndighet är
En upphandlande myndighet är skyldig
skyldig att tillhandahålla de upp- att lämna de upplysningar som tillsynslysningar som tillsynsmyndigheten myndigheten begär för sin tillsyn.
begär för sin tillsyn.
Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet.
10 §
Tillsynsmyndigheten får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för
att denna lag ska följas.
11 §
Beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.
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12 §
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
13 §
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga
om tjänster för elektronisk identifiering

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
22 §

Den myndighet som regeringen
Den myndighet som regeringen
bestämmer ska ha tillsyn över att bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag
denna lag följs.
följs.
Tillsynsmyndigheten får inhämta
sådana
upplysningar
som
är
nödvändiga för tillsynen från en
upphandlande myndighet eller från
den myndighet som avses i 1 § andra
stycket 2. Upplysningarna ska i första
hand inhämtas genom skriftligt
förfarande. Om det på grund av
materialets omfång, brådska eller
annat förhållande är lämpligare, får
upplysningarna istället inhämtas
genom besök hos den upphandlande
myndigheten eller den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2.
23 §
Tillsynsmyndigheten får från en
upphandlande myndighet eller från den
som tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet hämta in
upplysningar som är nödvändiga för
tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång eller
något annat förhållande, får upplysningarna hämtas in genom besök hos den
upphandlande myndigheten.
24 §
En upphandlande myndighet är skyldig
att lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
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Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet.
25 §
Tillsynsmyndigheten får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för
att denna lag ska följas.
26 §
Beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.
27 §
Tillsynsmyndigheten får bestämma att
ett beslut om föreläggande eller förbud
enligt denna lag ska gälla omedelbart.
28 §
Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till
den förvaltningsrätt i vars domkrets den
som föreläggandet eller förbudet riktar sig
till har sin hemvist. När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i
domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
__________________
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före
ikraftträdandet.
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1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Konkurrensverket ska verka för en
effektiv konkurrens i privat och offentlig
verksamhet till nytta för konsumenterna
samt en effektiv offentlig upphandling till
nytta för det allmänna och marknadens
aktörer.

Konkurrensverket ska verka för en
effektiv konkurrens i privat och offentlig
verksamhet till nytta för konsumenterna
samt en effektiv offentlig upphandling till
nytta för det allmänna och marknadens
aktörer.
Konkurrensverket ska i sin tillsyn
uppmärksamma och motverka korruption och
annat förtroendeskadligt agerande.

Konkurrensverket ska se till att de
Konkurrensverket ska se till att de
regelverk och rutiner verket disponerar regelverk och rutiner verket disponerar
över är kostnadseffektiva och enkla för över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag.
medborgare och företag.

__________________
1. Denna förordning träder i kraft den [1 januari 2020].
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2 Bakgrund
2.1 Allmänt om upphandlingslagarna
Offentlig upphandling regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU). I lagen finns förfaranden m.m. för offentlig upphandling som görs dels av
myndigheter, kommuner och landsting, dels av s.k. offentligt styrda organ. Med
offentligt styrda organ avses i huvudsak sådana organ som tillgodoser behov i det
allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär och som
till största del finansieras eller kontrolleras av staten, kommuner eller landsting.
Genom LOU genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster i svensk rätt.
I lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) regleras
förfaranden m.m. för upphandling som görs dels av upphandlande myndigheter
och offentligt styrda organ inom sektorerna vatten, energi, transporter och
posttjänster (de s.k. försörjningssektorerna), dels av privata företag som bedriver
verksamhet i någon försörjningssektor med stöd av särskild rättighet eller
ensamrätt . Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU
om samordning av förfarandena vid upphandling inom försörjningssektorerna i
svensk rätt.
En särskild lag reglerar upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Även
denna lag genomför ett direktiv i svensk rätt, Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och
om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (förkortat LUFS-direktivet).
Upphandling av koncessioner regleras i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner (LUK). Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/23/EU om tilldelning av koncessioner i svensk rätt. LUK följer i allt väsentligt
samma struktur som LOU och LUF men är mindre detaljerad och mer flexibel.
De fyra upphandlingslagarna innehåller även bestämmelser om rättsmedel i
överensstämmelse med de så kallade rättsmedelsdirektiven. 1

Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för
prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten rättsmedelsdirektiven och Rådets
direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationssektorerna (89/665/EEG och 92/13/EEG), i dess lydelse enligt Europaparlamentet och rådets
direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad
gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (ändringsdirektivet).
1
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Upphandlingslagarna kompletteras med bestämmelser i upphandlingsförordningen (2016:1162) som bl.a. innehåller föreskrifter om annonsering av
upphandling.
Vid sidan om upphandlingslagstiftningen gäller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) vid införande av så kallade valfrihetssystem inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Det finns ytterligare en lag som har sin grund i
lagen om valfrihetssystem, lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering.
Utöver nämnda upphandlingslagar omfattas offentliga upphandlingar och
upphandlingar i försörjningssektorerna även av de allmänna unionsrättsliga
principerna på upphandlingsområdet om likabehandling, icke-diskriminering,
ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Dessa principer ska
iakttas vid offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. 2
Likabehandling
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Alla
leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att
ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett
anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla
alla. Kravet på likabehandling innebär även ett förbud mot att gynna lokala
företag på grund av deras hemvist på bekostnad av anbudsgivare på andra orter.
Icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera
leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap,
etablerings- eller verksamhetsland. Den upphandlande myndigheten får inte
ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla på
grund av sin nationalitet. Det gäller även när den upphandlande myndigheten
inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud.
Ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har
utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EESländer.
Proportionalitet
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska
stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den
aktuella upphandlingen.
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Öppenhet
Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av
öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i
anbudsförfarandet ska informeras om resultatet.
Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara
förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav
som ställs. Den öppenhet som ska omgärda en upphandling gör det möjligt att i
efterhand kontrollera att den upphandlande myndigheten eller enheten har agerat
på ett sätt som är förenligt med bland annat principerna om likabehandling och
icke-diskriminering.
2.2 Konkurrensverkets upphandlingstillsyn
Av 22 kap. 1 § LOU följer att en myndighet ska utöva tillsyn över upphandlingen
enligt nämnda lag. Upphandlingslagstiftningen innefattar inte någon närmare
reglering av ramarna för tillsynen.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen i
Sverige. 3 Upphandlingstillsynen har bedrivits hos Konkurrensverket sedan den
1 september 2007 då Nämnden för offentlig upphandlings (NOU) verksamhet
överfördes dit.
I tillsynen över offentlig upphandling utreder och bedömer Konkurrensverket om
upphandlande myndigheter och enheter följer regelverken. Vid överträdelser har
Konkurrensverket två möjligheter till ingripande, ansökningar om upphandlingsskadeavgift och så kallade tillsynsbeslut. Utöver Konkurrensverkets tillsyn finns
andra rättsmedel som leverantörer har möjlighet att tillämpa. I 22 kap. LOU
regleras allmänna bestämmelser om Konkurrensverkets tillsyn (se även 22 kap.
LUF, 18 kap. LUK och 18 kap. LUFS).
Högsta förvaltningsdomstolen prövade i HFD 2018 ref. 71 frågan om tillsynsbeslut som Konkurrensverket hade meddelat var överklagbara och – om så var
fallet – om besluten inneburit ett kompetensöverskridande. I domen angavs bl.a.
att Konkurrensverket kan meddela tillsynsbeslut och att dessa kan överklagas i
enlighet med 41 § förvaltningslagen (2017:900). I besluten som var föremål för
domstolens prövning bedömdes Konkurrensverket ha agerat utanför sin
kompetens. Utifrån gällande ingripandemöjligheter bedömdes Konkurrensverket
inte ha någon rättslig grund att tvinga en upphandlande myndighet att vidta eller
underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad regelöverträdelse.
Konkurrensverkets beslut undanröjdes därmed.
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2.3 Gällande rätt – Konkurrensverkets ingripandemöjligheter enligt
upphandlingslagstiftningen
Av lagstiftningen framgår, utöver reglerna om upphandlingsskadeavgift, således
endast att en myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt lagen. De
ingripanden som Konkurrensverket meddelat fram till maj 2018 har bestått av
tillsynsbeslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Under 2017 fattades
28 tillsynsbeslut och 21 beslut om ansökningar om upphandlingsskadeavgift (se
rapport 2018:2 Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2017 s. 38 ff.).
Syftet med Konkurrensverkets tillsynsbeslut är att uppmärksamma
upphandlande myndigheter på att de har brutit mot upphandlingslagstiftningen.
Konkurrensverket utreder särskilt ärenden som innebär att besluten kan vara
vägledande även för andra myndigheter än för den som utreds, så att andra
myndigheter inte begår samma eller liknande överträdelse. Större delen av
Konkurrensverkets tillsynsbeslut har riktats mot upphandlande myndigheter som
begått en överträdelse av upphandlingslagstiftningen, dvs. historiskt inträffade
överträdelser. Dessa beslut har inte varit handlingsdirigerande i den enskilda
upphandlingssituationen utan haft en mer vägledande effekt. Av HFD 2018 ref. 71
framgår att Konkurrensverket, inom sitt uppdrag att utöva tillsyn över
upphandlingslagstiftningen, kan meddela tillsynsbeslut efter genomförd
granskning av en upphandlande myndighets verksamhet, för att på så vis
uppmärksamma myndigheten på eventuella brister som framkommit under
utredningen.
Tillsynsbeslut har fattats för alla typer av överträdelser mot regelverken för
offentlig upphandling. Besluten omfattar framför allt ärenden där upphandlingsskadeavgift inte är aktuell, exempelvis på grund av att tiden för att ansöka om en
sådan har löpt ut. I tillsynen enligt valfrihetslagarna är tillsynsbeslut
Konkurrensverkets enda verktyg.
Konkurrensverket har möjlighet att föra talan om upphandlingsskadeavgift i
domstol mot myndigheter som genomfört otillåtna direktupphandlingar. En
otillåten direktupphandling är ett avtal som en myndighet ingått med en
leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen.
Avgiften uppgår till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor, men högst tio procent
av avtalsvärdet.
Konkurrensverket är skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift om
domstolen har bestämt att inte ogiltigförklara ett avtal trots att det ingåtts genom
en otillåten direktupphandling. Det kan domstolen göra om det är nödvändigt för
allmänheten att köpet genomförs, exempelvis om domstolen bedömt att det var
omöjligt för myndigheten att vara utan varan eller tjänsten under den tid det
skulle ta att genomföra en offentlig upphandling. Konkurrensverket är även
skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift när domstolen fastställt att ett
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avtal inte ska förklaras ogiltigt, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om
avtalsspärr.
2.4 Särskilt om upphandlingsskadeavgift
Bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft den 15 juli 2010. Vid
införandet av upphandlingsskadeavgift uttalade regeringen att reglerna bör
utvärderas efter att ha tillämpats någon tid och erfarenheter kan dras av utfallet.
En sådan utvärdering bör innefatta avgiftens storlek och beräkningen av den
(prop. 2009/10:180 del 1 s. 184, 190 och 196). Det bedöms nu finnas tillräckliga
erfarenheter från tillämpningen av bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift
för att de ska kunna utvärderas. Skäl talar för att vissa delar av bestämmelserna
om upphandlingsskadeavgift behöver ändras. Upphandlingsskadeavgift återfinns
i samtliga upphandlingslagar utom LOV. För enkelhetens skull återges nedan
endast referenser till LOU.
Upphandlingsskadeavgift när avtal har fått bestå (21 kap. 1 § 1 och 2 LOU)
Enligt 20 kap. 13 § LOU ska allmän förvaltningsdomstol besluta att ett avtal som
har slutits mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör är
ogiltigt, om avtalet har slutits utan nödvändig annonsering (otillåten direktupphandling). Rätten ska också förklara ett avtal ogiltigt om det har slutits efter
en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7, 8 eller 9 §§
utan att de villkor som framgår av nämnda lagrum eller av det ramavtal som
ligger till grund för konkurrensutsättningen har följts och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. Ett avtal ska också förklaras
ogiltigt om det har slutits enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor
som anges i 8 kap. 10 eller 12 §§ har följts och detta har medfört att leverantören
har lidit eller kan komma att lida skada.
Vidare ska ett avtal förklaras ogiltigt om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §§, ett interimistiskt beslut
enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om det har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § första
stycket eller 38 § första stycket. För ogiltighet av avtal som ingåtts i strid med
avtalsspärr krävs att någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller
någon annan bestämmelse i LOU har överträtts och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada (20 kap. 13 § andra stycket
LOU). Rätten ska därför besluta att ett ingånget avtal får bestå, trots att
förutsättningarna att ogiltigförklara avtalet i övrigt är uppfyllda, om den
upphandlande myndigheten eller enheten endast har överträtt någon
bestämmelse om avtalsspärr alternativt sådan bestämmelse och annan
bestämmelse i upphandlingslagarna, utan att det medfört att en leverantör har
lidit eller kan komma att lida skada.
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Rätten ska också besluta att avtal får bestå, trots att förutsättningarna att
ogiltigförklara avtalet i övrigt är uppfyllda, om det motiveras av tvingande
hänsyn till ett allmänintresse (20 kap. 14 § LOU).
Om allmän förvaltningsdomstol i ett lagakraftvunnet avgörande har konstaterat
att avtal får bestå enligt ovan, kräver rättsmedelsdirektiven (89/665/EEG och
92/13/EEG), i dess lydelse enligt ändringsdirektivet (2007/66/EG), att en alternativ
sanktion påförs den upphandlande myndigheten eller enheten som har ingått det
aktuella avtalet. En sådan sanktion ska utgå som ett alternativ till den ogiltighet
som annars skulle ha inträtt. Ändringsdirektivets krav på alternativ sanktion har
genomförts i svensk rätt genom bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift i
21 kap. LOU.
Enligt 21 kap. 1 § 1 och 2 LOU får allmän förvaltningsdomstol besluta att en
upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift om det i ett
lagakraftvunnet avgörande har konstaterats att ett avtal får bestå, trots att det har
slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr respektive på grund av
tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Tillsynsmyndigheten, dvs.
Konkurrensverket, har ålagts en skyldighet att ansöka om att en upphandlande
myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift när ett avtal har fått bestå (21 kap.
2 § första stycket LOU).
Även i det fall det framgår av domskälen i det lagakraftvunna avgörandet att ett
avtal får bestå har Konkurrensverket en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Det finns inte något krav på att detta ska framgå av domslutet. 4 I mål
om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 1 och 2 LOU ska det inte göras
någon överprövning av det underliggande (lagakraftvunna) avgörandet i vilket
det konstaterats att avtal har fått bestå. 5
Upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling (21 kap. 1 § 3 LOU)
Utöver alternativ sanktion till ogiltighet kan upphandlingsskadeavgift även
aktualiseras vid otillåtna direktupphandlingar som inte får bestå vid överprövning av giltighet enligt 20 kap. LOU. Efter ansökan från Konkurrensverket får
allmän förvaltningsdomstol besluta att en upphandlande myndighet eller enhet
ska betala upphandlingsskadeavgift om myndigheten eller enheten har slutit
avtal med en leverantör utan nödvändig föregående annonsering. Ansökningar
om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar är fakultativa för
tillsynsmyndigheten (21 kap. 1 § 3 och 2 § LOU).
Tidsfrister för ansökan om upphandlingsskadeavgift
Ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 1 eller 2 LOU ska ha
kommit in till förvaltningsrätten i vars domkrets den upphandlande myndigheten

4
5

Se HFD 2014 ref. 49.
Se HFD 2014 ref. 49.

30 (68)

PM
2019-07-01

har sin hemvist inom sex månader från den tidpunkt då det avgörande som
ansökan grundas på vann laga kraft (21 kap. 6 § LOU).
När en ansökan om upphandlingsskadeavgift avser otillåten direktupphandling
enligt 21 kap. 1 § 3 LOU och en eller flera leverantörer har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får
ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft (21 kap. 7 § första stycket LOU). Om ingen
leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister
som anges i 20 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett
år från det att avtalet slöts (21 kap. 7 § andra stycket LOU).
Avgiftens storlek
Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst
10 000 000 kronor. Avgiften får dock inte överstiga tio procent av upphandlingens
värde (21 kap. 4 § LOU). Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek
ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon
upphandlingsskadeavgift inte beslutas. Upphandlingsskadeavgiften får efterges
om det föreligger synnerliga skäl (21 kap. 5 § LOU).
Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska fastställas utifrån en helhetsbedömning i
det enskilda fallet. Värdet av det aktuella kontraktet utgör en av flera avgörande
faktorer vid en sådan bedömning. Det högsta avgiftsbeloppet bör reserveras för
särskilt graverande fall (HFD 2014 ref. 69).
Som påtalats ska det i mål om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 1 och 2
LOU inte göras någon överprövning av det underliggande avgörandet i vilket
allmän förvaltningsdomstol har fastställt att avtal får bestå. 6 De omständigheter
som låg till grund för det underliggande avgörandet kan däremot beaktas vid
bedömningen av sanktionsvärdet i målet om upphandlingsskadeavgift (HFD 2017
ref. 45 och mål nr 6525-15). Konkurrensverket kan därför göra gällande
försvårande eller förmildrande omständigheter i samband med den tidigare
konstaterade överträdelsen, vilka ska inverka höjande respektive sänkande på
upphandlingsskadeavgiftens storlek. Vidare kan Konkurrensverket göra gällande
att omständigheterna i den underliggande domen medför att upphandlingsskadeavgiften ska sättas ned eller helt efterges. Tillsynsmyndigheten kan också
hävda att det är fråga om ett ringa fall och att någon avgift därför inte alls ska
utgå. Förekomsten av sådana omständigheter inverkar inte på tillsynsmyndighetens skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 2 § första
stycket LOU.
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Överprövning
I de fall en upphandlande myndighet eller enhet bryter mot upphandlingslagstiftningen kan leverantörer ansöka hos förvaltningsrätt om att en upphandling
ska överprövas. Ansökan ska lämnas in före utgången av avtalsspärren, i regel
tio dagar efter tilldelningsbeslutet. Överprövning kan ske av samtliga beslut
under upphandlingsprocessen. Leverantörer har också möjlighet att föra talan om
ogiltighet av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en
annan leverantör. Ansökan om ogiltighetsförklaring måste lämnas in till
förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Leverantörer kan
även föra skadeståndstalan i allmän domstol. Det kan göras i de fall leverantören
kan visa att den lidit ekonomisk skada av en upphandlande myndighets eller
enhets överträdelse av upphandlingslagstiftningen.
Föreläggande
Konkurrensverket får hämta in upplysningar som är nödvändiga från
upphandlande myndigheter och enheter eller från den som tillsynsmyndigheten
bedömer vara en upphandlande myndighet eller enhet. Om det behövs på grund
av brådska, materialets omfång eller något annat förhållande, får upplysningarna
hämtas in genom besök hos den upphandlande myndigheten eller enheten
(22 kap. 2 § LOU). Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att
tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet eller enhet (22 kap. 3 § LOU).
Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna utöva sin tillsyn enligt
lagarna får verket förelägga upphandlande myndigheter och enheter att lämna
uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av en handling.
Bestämmelsen omfattar även den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en
upphandlande myndighet eller enhet (22 kap. 4 § LOU). Någon möjlighet att
förena sådant föreläggande med vite finns inte.
Konkurrensverkets föreläggande får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Verket blir då motpart i domstolen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten (22 kap. 5 § LOU).
2.5 Tidigare överväganden om upphandlingsskadeavgift
Departementspromemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
I departementspromemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
(Ds 2009:30) lämnades förslag till ändringar i dåvarande LOU och LUF.
Ändringarna syftade till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EG och
92/13/EEG (ändringsdirektivet). Förslagen innefattade införande av regler om
avtalsspärr och ogiltighet av avtal samt en särskild avgift.

32 (68)

PM
2019-07-01

Enligt förslaget skulle ett avtal få bestå, trots att det ingåtts i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr, och någon annan regel i LOU utan att det
medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada eller om det
föreligger tvingande hänsyn till allmänintresse. I enlighet med ändringsdirektivet
föreslogs införandet av en alternativ sanktion till att ogiltigförklara avtal i dessa
situationer. Den alternativa sanktionen föreslogs bestå av en särskild avgift som
skulle beslutas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan från tillsynsmyndigheten, dvs. Konkurrensverket. I promemorian föreslogs en skyldighet för
Konkurrensverket att ansöka om särskild avgift om det i ett lagakraftvunnet
avgörande har konstaterats att avtal fått bestå trots att det ingåtts i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr eller av tvingande hänsyn till allmänintresse.
I promemorian föreslogs att allmän förvaltningsdomstol även skulle kunna
besluta om särskild avgift vid otillåten direktupphandling efter ansökan från
Konkurrensverket. Sådana ansökningar föreslogs bli fakultativa för tillsynsmyndigheten. Förslaget om särskild avgift vid otillåten direktupphandling ingick
inte i de förslag till ändringar i dåvarande upphandlingslagstiftning som syftade
till att genomföra ändringsdirektivet i svensk rätt.
I promemorian föreslogs att Konkurrensverket skulle lämna ansökan om särskild
avgift till allmän förvaltningsdomstol inom sex månader från den tidpunkt då
beslut om att avtal fått bestå har vunnit laga kraft. Vidare föreslogs att
Konkurrensverket skulle få ansöka om särskild avgift vid otillåten direktupphandling tidigast efter fristen inom vilken ansökan om överprövning av avtalets
giltighet från en leverantör ska ha lämnats in. Om en eller flera leverantörer
ansökt om överprövning föreslogs att ansökan om upphandlingsskadeavgift
skulle ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att beslut
om överprövning vunnit laga kraft. Förslaget syftade till att undvika parallella
processer.
I fråga om otillåtna direktupphandlingar vars giltighet inte blir föremål för
ansökan om överprövning från en leverantör bedömdes i promemorian att det
många gånger kunde tänkas vara svårare för tillsynsmyndigheten att få vetskap
om det aktuella förvärvet och de närmare omständigheterna kring ett sådant.
I promemorian föreslogs därför att tillsynsmyndigheten skulle få möjlighet att
ansöka om särskild avgift inom två år från den tidpunkt då sådant avtal ingicks.
Den särskilda avgiften föreslogs uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 5 000 000
kronor. Avgiften skulle dock inte kunna överstiga tio procent av kontraktsvärdet.
Vidare föreslogs att någon avgift inte skulle påföras i sådana sällsynta fall när
överträdelsen får anses ringa samt att avgiften skulle kunna efterges vid
synnerliga skäl.
Propositionen Nya rättsmedel på upphandlingsområdet
I propositionen Nya rättsmedel på upphandlingsområdet föreslog regeringen att
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en särskild avgift, upphandlingsskadeavgift 7, skulle införas som alternativ
sanktion till att ogiltigförklara avtal som fått bestå, antingen på grund av
tvingande hänsyn till allmänintresse eller trots att de ingåtts i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr (prop. 2009/10:180 del 1 s. 181 f.). Regeringen
föreslog att upphandlingsskadeavgiften skulle beslutas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan från tillsynsmyndigheten, dvs. Konkurrensverket.
Konkurrensverket skulle tillskrivas en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift när det i ett lagakraftvunnet avgörande konstaterats att avtal fått
bestå.
Regeringen bedömde att ändringsdirektivet kräver att den alternativa sanktionen
(upphandlingsskadeavgiften) ska utgå när det i ett lagakraftvunnet avgörande har
konstaterats att ett avtal får bestå, trots att rekvisiten för ogiltighet i övrigt är
uppfyllda (a. prop. s. 185 f., 189 och 199).
Regeringen föreslog vidare att allmän förvaltningsdomstol även skulle kunna
besluta att upphandlande myndigheter och enheter ska betala upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling efter ansökan från Konkurrensverket.
Sådan ansökan om upphandlingsskadeavgift föreslogs bli fakultativ för verket.
Enligt regeringen skulle det primära syftet med tillsynsmyndighetens roll vara att
tillvarata samhällets intresse av konkurrensutsättning och följaktligen att
allmänna medel används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Vid bestämmandet av frister som borde gälla för ansökningar om upphandlingsskadeavgift
uttalade regeringen att en avvägning måste göras mellan Konkurrensverkets
behov av tillräckligt med tid för att utreda om talan om upphandlingsskadeavgift
ska väckas och upphandlande myndigheters och enheters intresse av att endast
under en begränsad tid behöva leva i ovisshet om sådan talan kommer att väckas
(prop. 2009/10:180 del 1 s. 207 ff.).
Regeringen föreslog att Konkurrensverket skulle ansöka om upphandlingsskadeavgift hos allmän förvaltningsdomstol inom sex månader från den tidpunkt
då beslut om att avtal fått bestå har vunnit laga kraft. Regeringen ansåg att sex
månader var tillräckligt med tid för verkets utredning under sådana omständigheter. För att underlätta tillsynsmyndighetens arbete gjordes bedömningen att det
i förordning bör föreskrivas en skyldighet för domstolarna att skicka in samtliga
avgöranden i upphandlingsmål till verket.
När ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på otillåten direktupphandling och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets
giltighet, föreslogs att ansökan inte får göras förrän samtliga beslut med
anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom sex månader från tidpunkten då samtliga beslut med
anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Enligt regeringens
7

Regeringen frångick alltså promemorians förslag på avgiftens namn, se a. prop. s 184.
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bedömning var sex månader från laga kraft tillräckligt med tid för tillsynsmyndighetens utredning.
Regeringen instämde i promemorians bedömning att det många gånger kan antas
vara svårare för Konkurrensverket att få kännedom om upphandlande
myndigheters och enheters förvärv och de närmare omständigheterna kring detta
i de fall ingen leverantör ansöker om överprövning av avtalets giltighet. Enligt
regeringens mening fanns det goda grunder för att samma tidsfrist borde gälla för
att ge in en ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift som för att väcka talan om skadestånd, dvs. inom ett år.
I fråga om ansökningar om upphandlingsskadeavgift för otillåtna direktupphandlingar, vars giltighet inte blivit föremål för ansökan om överprövning,
föreslog regeringen därför att tillsynsmyndigheten skulle lämna sådan inom ett år
från det att avtalet slöts (a. prop. s. 206 f.). Enligt regeringen fick ett år anses vara
tillräckligt med tid för att verket ska kunna införskaffa tillräckligt med utredning
för att ge in ansökan om upphandlingsskadeavgift till domstol (a prop. s. 208 f.).
Regeringen föreslog att upphandlingsskadeavgiften skulle uppgå till lägst 10 000
kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften skulle inte få överstiga tio procent
av kontraktsvärdet.
Enligt regeringen ska upphandlingsskadeavgiften vara avskräckande, effektiv och
proportionerlig. Regeringens avsikt var inte att upphandlingar till lägre värden
proportionellt ska sanktioneras hårdare än upphandlingar som uppgår till mer
betydande värden (prop. 2009/10:180 del 1 s. 195 och 197).
I fråga om beräkning av avgiftens storlek inom nämnda intervall anförde
regeringen bl.a. följande (a. prop. s. 197 f.). Beslutande instans har ett betydande
utrymme att fastställa avgiftens storlek inom givna beloppsramar. Sanktionen ska
vara effektiv, proportionerlig och avskräckande. Ju allvarligare överträdelsen är,
desto högre belopp bör avgiften fastställas till. Vid bedömningen av
överträdelsens sanktionsvärde bör även vägas in hur klar överträdelsen kan anses
vara. Ett oklart rättsläge bör påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses
mindre allvarlig. Otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste
överträdelserna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda till att sanktionsvärdet kan anses vara högt. Som ytterligare exempel på försvårande omständigheter nämns fall när det upphandlade avtalet sträcker sig över lång tid eller avser
ett högt värde samt när det är fråga om ett upprepat beteende hos myndigheten.
Förmildrande omständigheter kan vara att den upphandlande myndigheten
fortsätter att köpa varor eller tjänster från ett avtal som har löpt ut, men där ett
nytt avtal inte kan ingås på grund av en pågående överprövningsprocess eller när
ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
Även förhållanden hos den upphandlande myndigheten eller enheten bör
tillmätas betydelse vid bedömningen av sanktionsvärdet. Det kan exempelvis
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vara fråga om upprepat beteende från den upphandlande myndigheten i fråga
om att inte iaktta avtalsspärr eller att företa otillåtna direktupphandlingar. Ett
sådant upprepat beteende bör ses som en försvårande omständighet. Det
förhållande att den upphandlande myndigheten eller enheten på annat sätt har
drabbats negativt kan däremot i vissa fall ses som en förmildrande omständighet.
Enligt regeringens bedömning skulle någon avgift inte beslutas i ringa fall.
Regeringen anförde att utrymmet för tillämpningen av bestämmelsen skulle vara
ytterst begränsat och underströk utgångspunkten att bestämmelsen bör komma
till användning endast i sällsynta fall. Regeringen erinrade om att det i de
direktivstyrda fallen följer av ändringsdirektivet att det ska finnas en sanktion
som är alternativ till ogiltighet, varför utrymmet att anse en överträdelse som
ringa och underlåta att påföra en avgift är ytterst begränsat (prop. 2009/10:180
del 1 s. 198).
Regeringen anförde vidare att det ska vara möjligt att efterge avgiften om det
finns synnerliga skäl. Möjligheten till eftergift är en ventil som endast är avsedd
att tillämpas i undantagsfall. Enligt regeringen föreligger synnerliga skäl för
eftergift om det skulle framstå som orimligt eller stötande att en avgift tas ut.
Enligt regeringen kräver ändringsdirektivet att det påförs en alternativ sanktion
om ett avtal har fått bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. 8
Bestämmelserna om ringa fall och eftergift föreslogs även omfatta upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. § 1 och 2 LOU, dvs. när det i ett lagakraftvunnet
avgörande har fastställts att ett avtal får bestå. Allmän förvaltningsdomstol ska
därmed ha möjlighet att besluta att någon avgift inte ska utgå i ringa fall
respektive efterge avgiften vid synnerliga skäl även när ansökan grundas på att
det i ett lagakraftvunnet avgörande har konstaterats att avtal ska bestå. Någon
möjlighet för Konkurrensverket att avstå från att ansöka om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 1 och 2 LOU i de fall myndigheten bedömer att det
är fråga om ringa fall eller skäl för eftergift föreslogs inte.
Regeringen uttalade att en utvärdering av reglerna om upphandlingsskadeavgift
bör göras när dessa har tillämpats någon tid och erfarenheter kan dras av utfallet.
Enligt regeringen borde en sådan utvärdering bland annat innefatta avgiftens
storlek och beräkningen av denna (a. prop. s. 184, 190 och 196).
Riksdagen fattade beslut om ändring i upphandlingslagarna i enlighet med
propositionen. 9 Den reglering som beslutades har i allt väsentligt förts över till de
nu gällande upphandlingslagarna.
Konkurrensverkets skrivelser
År 2012 redovisare Konkurrensverket i skrivelse till regeringen sina erfarenheter
8
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Prop. 2009/10:180 del 1 s. 199.
Bet. 2009/10:FiU22, rskr 2009/10:311.
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av bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift (Erfarenheter av upphandlingsskadeavgift, dnr 381/2012). Konkurrensverket påtalade att verket skrev av ett stort
antal utredningar avseende brott mot annonseringsskyldigheten. En vanlig orsak
till sådana avskrivningar var att den upphandlande myndigheten eller enheten
hade ingått det aktuella avtalet för mer än ett år sedan, varpå ansökningsfristen
hade löpt ut, eller att ärendet inte kunde utredas tillräckligt inom sådan
tidsperiod. I en ny skrivelse till regeringen 2013 framhöll Konkurrensverket att
den ettåriga ansökningsfristen utgjorde det största tillämpningsproblemet med
regelverket (Erfarenheter av upphandlingsskadeavgift t.o.m. september 2013,
dnr 532/2013). Enligt Konkurrensverket medförde fristen att många ärenden fick
prioriteras bort eller skrivas av efter utredning. Enligt Konkurrensverket hindrade
den ettåriga fristen myndigheten från att arbeta på ett mer strukturerat och
planerat sätt.
Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m.
I betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. analyserade
Överprövningsutredningen fristen för ansökningar om upphandlingsskadeavgift
vid otillåtna direktupphandlingar vars giltighet inte blivit föremål för ansökan om
överprövning av någon leverantör (SOU 2015:12). Utredningen ansåg att den
omständighet att mer än hälften av de ärenden som Konkurrensverket öppnat
skrivs av på grund av att ärendet är preskriberat kunde tala för att fristen för
ansökan om upphandlingsskadeavgift borde förlängas till två år.
Enligt utredningens mening ska ansökningsfristens längd ge uttryck för en väl
avvägd balans mellan upphandlande myndigheters och enheters behov av att inte
under en alltför lång tid vara i ovisshet i fråga om påförande av upphandlingsskadeavgift och det allmännas intresse av att tillsynsmyndigheten på ett effektivt
sätt kan genomföra sitt uppdrag att bedriva allmänpreventivt arbete för att
förhindra otillåtna direktupphandlingar. Enligt utredningens mening bör det
därför framkomma skäl som medför att den tidigare bedömningen i fråga om
ansökningsfristens längd bör frångås.
Enligt utredningen hade Konkurrensverket i sina skrivelser till regeringen
(Erfarenheter av upphandlingsskadeavgift, dnr 381/2012, och Erfarenheter av
upphandlingsskadeavgift t.o.m. september 2013, dnr 532/2013) inte närmare
redogjort för vilka alternativa möjligheter att lösa frågan om preskriberade
direktupphandlingar som verket hade utrett. Enligt utredningen fanns det inte
underlag för att utreda om de problem som tillsynsmyndigheten påtalat skulle
kunna åtgärdas genom t.ex. omorganisation av verksamheten eller omfördelning
av resurser.
Utredningen ansåg därför att de argument som tidigare lagts fram emot en
tvåårig tidsfrist väger tyngre än de skäl som Konkurrensverket framfört för en
förlängning av tidsfristen. Utredningen föreslog inte någon förändring av fristen
för ansökan om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar.
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2.6 Ingripandemöjligheter enligt konkurrenslagen
Vid överträdelser av konkurrenslagen (2008:579), KL, har Konkurrensverket
möjlighet att dels ansöka om att domstol ska utdöma en sanktion, dels möjlighet
att besluta om vissa sanktioner. De olika sanktionerna som kan aktualiseras är
konkurrensskadeavgift, avgiftsföreläggande, åläggande med eller utan vite att
upphöra med en överträdelse samt näringsförbud enligt lagen (2014:836) om
näringsförbud.
Konkurrensverket har enligt 3 kap. 5 § KL möjlighet att föra talan till Patent- och
marknadsdomstolen avseende konkurrensskadeavgift om ett företag bryter mot
något av förbuden i konkurrenslagen. Avgiften kan max uppgå till 10 procent av
företagets omsättning föregående räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § KL och tillfaller
staten.
Vid bedömningen av konkurrensskadeavgiftens storlek ska enligt 3 kap. 8 § KL
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är genom att se till överträdelsens art,
marknadens omfattning och betydelse samt överträdelsens konkreta eller
potentiella påverkan på konkurrensen på marknaden och hur länge den har
pågått. Preskriptionstiden för konkurrensskadeavgift är fem år från det att
överträdelsen upphört enligt 3 kap. 20 § KL. Se även 3 kap. 12–15 §§ KL för
eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift.
Som alternativ till att ansöka om konkurrensskadeavgift i domstol kan
Konkurrensverket under vissa förutsättningar förelägga ett företag att betala en
avgift, s.k. avgiftsföreläggande enligt 3 kap. 16 § KL, vilket är ett system som
bygger på frivillighet. Företaget har rätt att avstå från att godkänna ett avgiftsföreläggande. För att Konkurrensverket ska få förelägga ett företag att betala ett
avgiftsföreläggande ska omständigheterna i det aktuella fallet anses vara klara.
Konkurrensverket kan i Patent- och marknadsdomstolen föra talan om att en
person i ett företags ledning, till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot, ska
meddelas näringsförbud om de har deltagit i en kartell, 3 kap. 24 § KL och lagen
(2014:836) om näringsförbud. Näringsförbud drabbar företagets företrädare, dvs.
fysiska personer och är ett komplement till konkurrensskadeavgift i vissa särskilt
allvarliga fall av konkurrensbegränsande samarbeten.
Konkurrensverket kan ålägga ett företag som bryter mot något av förbuden i KL
att upphöra med överträdelsen, enligt 3 kap. 1–3 §§ KL. Exempelvis kan ett sådant
åläggande vara att företaget måste upphöra med att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor och dylikt. Ett åläggande kan förenas med vite.
Konkurrensverket får därtill ålägga företag eller någon annan att lämna vissa
uppgifter eller inställa sig till förhör om det behövs för att Konkurrensverket ska
kunna fullgöra sina uppgifter, 5 kap. KL. Kommuner och landsting som driver
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verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur kan också åläggas att redovisa
kostnader och intäkter i verksamheten.
I 1 kap. 5 § KL definieras begreppet företag, med vilket avses en fysisk eller
juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur,
dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning. Verksamhet
som varken är av ekonomisk eller kommersiell natur utgör alltså inte ett företag
och omfattas inte av sanktionsmöjligheterna i KL. Begreppet ska tolkas vidsträckt,
precis som inom EU-rätten. Det spelar ingen roll om verksamheten utövas i
offentlig eller privat regi, och verksamheten behöver inte bedrivas med vinstsyfte
för att anses vara ett företag.
Staten, kommuner och landsting räknas som företag i den mån de bedriver
verksamhet av ekonomisk natur som således inte utgör myndighetsutövning.
Inom det kommunala området anses näringsverksamhet utöver den rena
affärsverksamheten, också fakultativ verksamhet dvs. verksamhet som
kommuner och landsting inte är skyldiga att bedriva enligt lag och förordning
utan som bedrivs med stöd av den allmänna kompentensen. Gällande dess
obligatoriska uppgifter, såsom sjukvård, skola, räddningstjänst och dylikt anses
det utgöra näringsverksamhet när den drivs i konkurrens med andra och i
kommersiella former.
Det kan konstateras att Konkurrensverket har möjlighet att ansöka respektive
fatta beslut om sanktioner avseende både privata och offentliga organ som ryms
inom begreppet företag enligt konkurrenslagstiftningen.
2.7 Förekomst av korruption i konkurrens- och upphandlingsärenden
Konkurrensverkets erfarenheter och arbete
Konkurrensverkets erfarenheter visar att korruption kan förekomma i alla typer
av ärenden som Konkurrensverket utreder, inte bara upphandlingar och karteller.
Vad gäller de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder i sin
tillsynsverksamhet kan korruption underlätta, eller till och med möjliggöra, ett
förfarande som är i strid med konkurrens- eller upphandlingsreglerna. Det kan till
exempel vara att ett vänskapsförhållande mellan en budgivare och en inköpare
utnyttjas för att anpassa kraven som ställs i en upphandling så att dessa gynnar
budgivaren. Korruption kan också användas för att dölja en konkurrensbegränsning till exempel genom påtryckningar mot en upphandlare att inte
anmäla ett tecken på en kartell till Konkurrensverket. Korruption kan även vara
ett sätt i sig för företag att begränsa konkurrensen, i stället för att tillämpa ett mer
”traditionellt” konkurrensbegränsande förfarande. Ett företag med dominerande
ställning kan på olika sätt gynna anställda hos återförsäljare för att påverka dessa
att handla exklusivt med det dominerande företaget. Korruption kan vara det
enda sättet att skaffa sig konkurrensfördelar som att ett företag får en ensamrätt
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(till exempel ett tillstånd från en myndighet) och därigenom får en monopolställning där det annars borde råda fri konkurrens.
I rapporten Korruption som begränsar Konkurrensen (2018:10) har
Konkurrensverket redogjort för hur ofta det förekommer tecken på korruption i
tillsynsarbetet. Det handlar inte enbart om uppenbara mutbrott där pengar och
dyrbara gåvor eller förmåner kan vara inblandade. Det kan också vara fråga om
vänskapskorruption, s.k. svågerpolitik och andra jävssituationer. Av de senaste
årens ärenden om misstänkta överträdelser av konkurrenslagen uppskattas att
cirka 15–20 procent har haft indikationer på korruption. Av upphandlingsärenden
uppskattas andelen med tecken på korruption något lägre, mellan 5 och 10
procent. Antalet upphandlingsärenden är dock till numerären betydligt fler.
Konkurrensverket har daglig bevakning av omvärld och media. Uppgifter i media
kan innebära att Konkurrensverket initierar ett ärende för att utreda om något
brott begåtts mot konkurrens- eller upphandlingsreglerna. Konkurrensverkets
prioriteringspolicy, som ligger till grund för bedömningen av vilka ärenden som
ska leda till utredning, har uppdaterats. Om det finns tecken på korruption i en
misstänkt lagöverträdelse så ska det vägas in i prioriteringen. Konkurrensverket
utreder dock inte korruptionen som sådan då detta inte ligger i myndighetens
uppdrag. Däremot har Konkurrensverket upparbetade kontakter med
rättsvårdande myndigheter såsom Riksenheten mot korruption vid
Polismyndigheten.
På grund av den nära korroptionsrisken i de tillsynsärenden som
Konkurrensverket utreder arbetar Konkurrensverket även förebyggande genom
informationsinsatser och samarbete med aktörer som t.ex. Institutet mot mutor
och Statskontoret.
Nationella upphandlingsstrategin och Upphandlingsmyndighetens arbete
Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har
regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller struktur
för hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt
strategiska arbete med offentliga inköp.
Den nationella upphandlingsstrategin riktar sig främst till de statliga myndigheterna. Det är regeringens önskan och avsikt att statliga myndigheter genomför
innehållet i strategin. Samtidigt konstateras att kommuner och landsting står för
en stor del av de offentliga inköpen i Sverige. Regeringen vill därför verka för att
företrädare för kommuner och landsting, samt andra upphandlande myndigheter
tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund.
Samtidigt som den nationella upphandlingsstrategin beslutades fick
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att genomföra och följa upp strategin.
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Upphandlingsmyndigheten ska verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande
myndigheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling.
Dessutom har Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa upp hur upphandlingsstrategin har påverkat myndigheters inköpsarbete och vilka övriga effekter
som kan påvisas med anledning av strategin.
Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar till
att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktningsmålet,
Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är det
övergripande målet. Övriga sex inriktningsmål är vägarna till det övergripande
målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det offentliga köpet ska
bidra till att utveckla den offentliga verksamheten. Mål fyra handlar om en
rättssäker offentlig upphandling. Målet omfattar ett aktivt arbete med att
förebygga korruption och jäv i de offentliga inköpen, att agera med öppenhet
och kommunikation för att förhindra onödiga rättsprocesser samt att avtalsuppföljningar i högre utsträckning ska bidra till att säker ställa rättssäkerheten.
Den undersökning som Upphandlingsmyndigheten gjorde visade att en mycket
stor andel av de upphandlande myndigheterna har tydliggjort i sina styrdokument hur arbetet med att motverka jäv och korruption och jäv i upphandling
ska bedrivas. Undersökningen visar dock inte hur väl styrdokumenten efterlevs
och vad de innehåller. Upphandlingsmyndigheten har också tagit fram ett
stödmaterial om hur korruption i offentlig upphandling kan förebyggas.
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3 Nordisk jämförelse
3.1 Finland
Möjligheterna att utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen i Finland skiljer
sig något från de som återfinns i Sverige. Konkurrens- och konsumentverket
(KKV) är tillsynsmyndighet och dess kompetens återfinns bland annat i lagen om
offentlig upphandling och koncession (1397/2016), upphandlingslagen.
Enligt 139 § upphandlingslagen kan var och en som anser att en upphandlande
enhet har förfarit i strid med lagen begära att KKV ska vidta åtgärder för att
utreda förfarandets lagenlighet. Därefter ska behandlingen av begäran tillämpas i
enlighet med vad som står föreskriver om förvaltningsklagan i 8 a kap.
förvaltningslagen. Förvaltningsklagan ska som huvudregel anföras skriftligt men
får anföras muntligt om den övervakande myndigheten samtycker till det. Vid
förvaltningsklagan ska anföraren uppge på vilka grunder denne anser att det
aktuella förfarandet varit felaktigt och så långt som möjligt lämna uppgifter om
tidpunkten för förfarandet eller underlåtenhet som kritiken gäller enligt 53 a §
förvaltningslagen. I avgörandet som gäller förvaltningsklagan kan den
övervakande myndigheten uppmärksamma den övervakade på kraven på god
förvaltning samt underrätta den övervakade om sin uppfattning om ett lagenligt
förfarande, enligt 53 c § förvaltningslagen. Om detta inte räcker kan den
övervakade ges en anmärkning eller annan administrativ styrning.
Tillsynsmöjligheterna skiljer sig åt för direktupphandlingar som under- och
överstiger EU:s tröskelvärden. Vid olaglig direktupphandling under tröskelvärdena kan KKV förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs enligt 140 §
upphandlingslagen. Vid direktupphandlingar som överstiger tröskelvärdena kan
KKV därutöver göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande
av påföljder enligt 154 § upphandlingslagen, såsom att helt eller delvis upphäva
ett beslut av en upphandlande enhet, förbjuda den upphandlande enheten att
tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att
annars iaktta ett oriktigt förfarande, ålägga den upphandlande enheten att
korrigera sitt oriktiga förfarande, ålägga den upphandlande enheten att betala
gottgörelse till en part som skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla
kontraktet om förfarandet varit felfritt, döma ut en ogiltighetspåföljd för den
upphandlande enheten, bestämma att den upphandlande enheten ska betala
staten en påföljdsavgift, förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet
eller koncessionen så att den löper ut efter en tid som marknadsdomstolen
bestämmer.
Därutöver har Marknadsdomstolen enligt 161 § upphandlingslagen möjlighet att
förena ett förbud eller ett åläggande enligt upphandlingslagen med vite enligt
viteslagen (1113/1990). Därtill kan underrätter enligt 10 kap. rättegångsbalken
besluta om skadestånd enligt 169 § upphandlingslagen.
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3.2 Danmark
Danmark har färre sanktionsmöjligheter än vad som är fallet i Sverige.
Motsvarande lagen om offentlig upphandling heter Utbudsloven. Den danska
tillsynsmyndigheten Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (KFST) är både
rådgivande myndighet och tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i
Danmark. Myndighetens beslut är inte juridiskt bindande.
En aktör som vill framföra ett klagomål avseende offentlig upphandling kan göra
det på tre sätt. En part kan anmäla klagomålet till KFST, som inte har någon
möjlighet att utdöma sanktioner utan endast ger råd och eventuellt anmäla
klagomålet till Klagenævnet for Udbud.
Klagenævnet for Udbud är en självständig administrativ styrelse bestående av
domare som avgör anmälda klagomål avseende överträdelser av offentliga
upphandlingar. Klagenævnet for Udbud kan bland annat besluta om att avsluta
upphandlade kontrakt och avbryta den upphandlande myndighetens beslut att
tilldela ett kontrakt, utdöma alternativa ekonomiska sanktioner såsom skadestånd
om en leverantör har fått ekonomiska förluster.
3.3 Norge
Även i Norge skiljer sig tillsynsmyndighetens möjligheter till sanktioner jämfört
med Sverige. Motsvarande lagen om offentlig upphandling i Norge heter Lov om
offentlige anskaffelser (LOA). Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) är
den nämnd som hanterar klagomål avseende brott mot LOA. För övriga ärenden
kostar det 8 000 NKK att överklaga. Om överträdelsen bedöms vara ett brott mott
LOA ska summan återbetalas. Även om klagomålet skulle återkallas kan
nämnden fortsätta att behandla ärendet och ålägga en överträdelseavgift för den
part som har begått överträdelsen. Klagomål kan göras upp till två år från dagen
för kontraktet.
KOFA kan besluta om overtredelsesgebyr, överträdelseavgift, om den har bedömt
att en part har agerat avsiktligt eller grovt oaktsamt när den genomfört en
otillåten direktupphandling. Överträdelseavgiften kan inte åläggas om parten har
offentliggjort en avsiktsförklaring i enlighet med bestämmelserna i
förordningarna och tidigast ingått kontraktet efter utgången av tio dagar från
dagen efter dagen för tillkännagivandet. Hänsyn ska tas till överträdelsens allvar,
storleken på upphandlingen, huruvida kunden tidigare har gjort otillåtna
direktupphandlingar samt en förebyggande verkan. Överträdelseavgiften får som
högst uppgå till 15 procent av anskaffningsvärdet. Beslutet om överträdelseavgiften kan inte överklagas och ska betalas två månader efter att beslutet fattats.
Preskriptionstiden är två år från avtals ingående.
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4 Överväganden och förslag
4.1 Öka tillsynsmyndighetens möjlighet till ingripande
Förslag: Konkurrensverket ska få befogenhet att meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att upphandlingslagstiftningen ska följas.
Förelägganden och förbud ska kunna riktas mot upphandlande myndigheter
och enheter.
Konkurrensverket ska kunna bestämma att ett beslut om föreläggande eller
förbud ska gälla omedelbart.
En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska inte kunna avse en otillåten
direktupphandling som redan är föremål för Konkurrensverkets föreläggande
eller förbud vid vite. Likaså ska ett föreläggande eller förbud vid vite inte
kunna utfärdas avseende en överträdelse av annonseringsskyldigheten som
redan är föremål för ansökan om upphandlingsskadeavgift.
Skälen för förslaget
Upphandlingslagstiftningen syftar bland annat till att säkerställa att våra
gemensamma skattemedel används på bästa sätt. Genom att följa lagarna bidrar
upphandlande myndigheter och enheter till en rättssäker offentlig upphandling
och risken för korruption minskar. Som framgått ovan (avsnitt 2.2) är dock
regleringen begränsad. Till exempel saknas ramar i lag för tillsynsmyndighetens
verksamhet. Möjligheterna för Konkurrensverket att ingripa mot många
upphandlingsrättsliga överträdelser är också begränsade, vilket försvårar att
syftena med upphandlingslagstiftningen uppnås.
Konkurrensverkets tillsynsverksamhet är i dag begränsad till att antingen ansöka
om upphandlingsskadeavgift i de fall skyldigheten att annonsera åsidosatts eller
fatta tillsynsbeslut med begränsad handlingsdirigerande effekt. Dessa ingripandemöjligheter mot överträdelser av upphandlingslagstiftningen är inte tillräckliga
för att Konkurrensverket ska kunna bidra till en effektiv offentlig upphandling.
Konkurrensverkets upphandlingstillsyn behöver därför kompletteras för att
uppnå större effektivitet, enhetlighet och tydlighet. Utan sådan komplettering av
de rättsliga ramarna för tillsynen finns risk för att den offentliga upphandlingen
blir ineffektiv och att syftena med upphandlingslagstiftningen går förlorad.
Konkurrensverkets tillsynsbeslut kan, i avsaknad av lagreglering, beskrivas som
att kritik riktas mot tillsynsobjektets agerande. Besluten är begränsade till
historiskt inträffade överträdelser av upphandlingslagstiftningen.
Tillsynsbesluten har en vägledande effekt och flertalet upphandlande
myndigheter och enheter har också rättat sig efter Konkurrensverkets bedömning
(se Konkurrensverkets rapportserie 2016:1 Tillsyn har effekt – uppföljning av

44 (68)

PM
2019-07-01

Konkurrensverkets upphandlingstillsyn). I vissa fall fortsätter dock
överträdelserna.
Som Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i HFD 2018 ref. 17 saknar
Konkurrensverket rättslig grund för att tvinga en upphandlande myndighet att
vidta eller underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad regelöverträdelse. Frågan
övervägdes i samband med att regleringen om upphandlingsskadeavgift infördes.
Då uttalade regeringen att det inte fanns något behov av att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga en upphandlande myndighet att upphöra med eller
att inte upprepa ett visst beteende (se prop. 2009/10:180 s. 218 f.). Nuvarande
ordning medför dock att Konkurrensverket inte kan bedriva en tillräckligt effektiv
tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Konkurrensverket kan för närvarande
inte ingripa med sanktioner i ett flertal situationer. Dessa situationer kan delas in i
följande typfall:

•

konstaterad överträdelse av upphandlingslagstiftningen som inte rör
åsidosättande av annonseringsskyldigheten,

•

konstaterad överträdelse av annonseringsskyldigheten då preskriptionsfristen för en ansökan om upphandlingsskadeavgift löpt ut.

Det första typfallet rör överträdelser av upphandlingslagstiftningen som saknar
koppling till annonseringsskyldigheten, vilket är en förutsättning för att
Konkurrensverket ska kunna ingripa. Det kan exempelvis vara krav som ställts i
strid med de upphandlingsrättsliga principerna, olämpligt utformade ramavtal
som snedvrider konkurrensen eller avrop som skett i strid med annonserat
ramavtal. I dessa fall är Konkurrensverkets befogenheter begränsade till att fatta
tillsynsbeslut utan några ytterligare möjligheter till ingripande. De angivna
situationerna omfattar ofta stora volymer och värden och påverkar därför
marknader på ett negativt sätt. Begränsningen i möjligheten att säkerställa
regelefterlevnad motverkar i betydande grad möjligheten att nå en effektiv
upphandlingstillsyn, en sund konkurrens och bidra till att motverka korruption.
Det kan vidare konstateras att det finns brott mot upphandlingslagstiftningen
som varken Konkurrensverket eller leverantörer genom begäran om
överprövning kan ingripa mot. Det kan gälla exempelvis brott mot skyldigheten
att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar eller brott mot
dokumentationsplikten (4 kap. 13 § och 19 kap. 30 § LOU). Med nya möjligheter
till ingripande kan Konkurrensverket i ökad utsträckning bidra till en mer effektiv
offentlig upphandling. En viktig aspekt av tillsynen över upphandlingslagstiftningen är även att bidra till att motverka korruption. Konkurrensverkets
möjlighet att ingripa mot t.ex. vinklade upphandlingsdokument, där en på
förhand utvald leverantör valts ut som vinnare av en upphandling eller andra
brott mot öppenhets- och likabehandlingsprincipen, är därför av central
betydelse.
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Det andra typfallet avser situationer där överträdelser av annonseringsskyldigheten har konstaterats men där Konkurrensverket inte kan ansöka om en
upphandlingsskadeavgift då fristen för att ansöka om en sådan löpt ut eller
kommer att löpa ut innan en ansökan kan anhängiggöras i domstol. Det kan
exempelvis gälla gamla avtal som ingåtts och som snedvrider konkurrensen på ett
betydande sätt. Konkurrensverkets enda möjlighet att uppnå efterlevnad av
reglerna kring liknande fall har varit att rikta kritik mot en upphandlande
myndighet i ett tillsynsbeslut i förhoppning om en frivillig rättelse. Någon
möjlighet att påföra sanktion för eventuellt bristande efterlevnad av beslutet
saknas. I dessa fall är det tydligt att Konkurrensverkets befintliga befogenheter
inte är tillräckliga för att uppnå en effektiv upphandling till nytta för det allmänna
och marknadens aktörer.
Flertalet tillsynslagar på andra områden innehåller bestämmelser om att en aktör
ska rätta en situation som bedöms vara i strid med lagens bestämmelser. Bland
annat återfinns sådana bestämmelser i plan och bygglagen (2010:900),
arbetsmiljölagen (1977:1160), ellagen (1997:857), skollagen (2010:800), lag
(2003:389) om elektronisk kommunikation, lotterilagen (1994:1000) och
diskrimineringslagen (2008:567). I dessa lagar har ett antal myndigheter getts
möjlighet att genom föreläggande och förbud säkerställa att tillsynsobjekten
vidtar en viss åtgärd för att uppnå regelefterlevnad.
För att upphandlingstillsynen ska kunna utövas effektivt är Konkurrensverket
med hänsyn till ovanstående i behov av att kunna ingripa mot överträdelser som
inte kan sanktioneras genom en ansökan om upphandlingsskadeavgift. Att kunna
förelägga ett tillsynsobjekt att företa en viss åtgärd eller meddela förbud som
innebär att den som beslutet gäller måste avstå från att utföra en viss åtgärd
bedöms som ändamålsenligt för att kunna uppnå syftet med lagstiftningen och
bidra till kampen mot korruption. Ett föreläggande att vidta en åtgärd kan
aktualiseras när en upphandlande myndighet eller enhet ingått ett tillsvidareavtal
utan slutdatum. Under sådana omständigheter skulle ett föreläggande kunna avse
att ett slutdatum ska fastställas. Ett förbudsföreläggande skulle exempelvis kunna
utfärdas då en upphandlande myndighet eller enhet vid upprepade tillfällen
använder sig av otillbörligt styrande kravspecifikationer som i praktiken innebär
att endast en viss leverantör eller kategori av leverantörer kan komma ifråga. Ett
förbud kan även aktualiseras när en upphandlande myndighet eller enhet
tillämpar godtyckliga och oprecisa utvärderingskriterier som inte motsvarar
kraven på likabehandling och transparens. Det förekommer också att
upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar tillämpar tidigare
antagna policy- eller inriktningsbeslut som står i uppenbar strid med
upphandlingslagstiftningen.
Mot den angivna bakgrunden görs därför bedömningen att Konkurrensverket ska
kunna besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att
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upphandlingslagarna ska följas. I syfte att säkerställa regelefterlevnaden bör
sådana beslut vid behov kunna förenas med vite (se nedan avsnitt 4.6).
Förelägganden och förbudsbeslut ska alltid vara proportionerliga i förhållande till
konstaterade brister. Sådana beslut får inte heller meddelas på sådant sätt att de
får oproportionerliga följder. Syftet med tillsynsmyndighetens beslut ska alltid
vara att ingripa mot ett beteende som är felaktigt utifrån ett upphandlingsrättsligt
perspektiv. Besluten ska således till exempel inte få till verkan att en myndighet
eller enhet hindras från att bedriva offentligrättslig verksamhet.
Verkan av ett föreläggande eller förbud är att en upphandlande myndighet eller
enhet är skyldig att vidta eller avstå från en viss åtgärd. Tillsynsmyndighetens
beslut medför alltså inte att ett felaktigt agerande som ett föreläggande tar sikte på
blir ogiltigt eller några andra liknande rättsföljder.
Verkställighet
Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att beslut blir verkställbara först när de
har vunnit laga kraft. Det kan dock uppstå situationer då tillsynsmyndighetens
beslut bör kunna verkställas omedelbart. Myndigheten ska därför kunna
bestämma att ett beslut om föreläggande eller förbud ska gälla omedelbart.
Dubbla sanktioner?
I promemorian föreslås att Konkurrensverket ska få möjlighet att förbjuda en
upphandlande myndighet eller enhet från att vidta åtgärder som är oförenliga
med upphandlingslagstiftningen. Ett sådant förbud ska få förenas med vite. Enligt
förslaget skulle Konkurrensverket därmed bland annat kunna förbjuda en
upphandlande myndighet eller enhet vid vite att tillämpa ett avtal som ingåtts
genom en otillåten direktupphandling. Enligt förslaget skulle Konkurrensverket
även fortsättningsvis ha möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift
avseende en sådan otillåten direktupphandling enligt 21 kap. 1 § 3.
Med hänsyn till bl.a. allmänna rättsgrundsatser om att en överträdelse inte ska
kunna leda till dubbla sanktioner, bör en och samma överträdelse av upphandlingslagstiftningen inte kunna föranleda såväl vite som upphandlingsskadeavgift.
Konkurrensverket bör därför inte kunna ansöka om upphandlingsskadeavgift
avseende en otillåten direktupphandling i de fall verket redan har fattat beslut om
förbud eller föreläggande vid vite avseende den otillåtna direktupphandlingen.
Likaså bör Konkurrensverket inte kunna fatta beslut om förbud eller föreläggande
vid vite avseende en otillåten direktupphandling som redan är föremål för en
ansökan om upphandlingsskadeavgift.
Om det under Konkurrensverkets utredning av ett ärende framkommer att en
upphandlande myndighet eller enhet har ingått avtal genom en otillåten direktupphandling, och fristen för ansökan om upphandlingsskadeavgift i 21 kap. 7 §
ännu inte har löpt ut, ska Konkurrensverket ha möjlighet att avgöra vilken av de
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två alternativa tillsynsåtgärderna (förbud eller föreläggande vid vite alternativt
ansökan om upphandlingsskadeavgift) som ska användas.
För att undvika dubbla processer bör Konkurrensverket inte fatta beslut avseende
tillåtligheten av en viss upphandling eller respektive ingående av ett visst avtal
innan tidsfristerna för ansökan om överprövning av upphandlingen (20 kap. 11
och 12 §§) respektive för ansökan om överprövning av avtalets giltighet (20 kap.
17 §) har löpt ut. Någon särskild reglering om det bedöms dock inte vara
nödvändig.
4.2 Förlängd tidsfrist för ansökan om upphandlingsskadeavgift
Förslag: Tidsfristen för ansökan om upphandlingsskadeavgift avseende avtal
som en upphandlande myndighet har slutit utan föregående annonsering
(otillåten direktupphandling), i de fall ingen leverantör har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet inom tillämpliga tidsfrister, ska förlängas till
två år.
Skälen för förslaget
Upphandlingslagstiftningens krav på konkurrensutsättning av offentliga kontrakt
möjliggör för samtliga leverantörer att lämna anbud och innebär att det anbud
accepteras som bäst uppfyller myndighetens eller enhetens behov. Konkurrensutsättningen skapar därigenom förutsättningar för goda affärer och ett effektivt
användande av skattemedel.
Iakttagande av annonseringsskyldigheten i LOU är en förutsättning för att den
upphandlande myndigheten ska agera i enlighet med principen om öppenhet.
Sådan öppenhet utgör en garanti för att det inte förekommer risk för favorisering
av anbudsgivare eller annat godtycke från den upphandlande myndighetens
sida. 10 De allmänna principerna på upphandlingsområdet säkerställer att beslut
om tilldelning av offentliga kontrakt endast baseras på sakliga och objektiva
kriterier samt att alla potentiella leverantörer behandlas lika. Genom iakttagande
av dessa principer säkerställs därmed att det inte förekommer någon form av
korruption eller diskriminering vid upphandlande myndigheters och enheters
tilldelning av kontrakt. Den transparens som omgärdar ett annonserat
upphandlingsförfarande möjliggör kontroll i efterhand om den upphandlande
myndigheten eller enheten har agerat i enlighet med lagstiftningen. Sådan
öppenhet ger även allmänheten insyn i hur upphandlande myndigheter använder
allmänna medel i sina inköp, vilket kan bidra till att förtroendet för den offentliga
upphandlingen stärks.

10

Mål C-223/16 Casertana, punkt 34.
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Otillåten direktupphandling innebär att ett kontrakt tilldelas utan den
nödvändiga annonsering som upphandlingslagstiftningen kräver. Därigenom
åsidosätts principerna om öppenhet och likabehandling. Avsaknaden av
annonsering innebär därmed att upphandlingen inte omgärdas av sådan
öppenhet som säkerställer insyn i kontraktsföremålet och kriterierna för dess
tilldelning. 11 Bristen på likabehandling och öppenhet innebär risk för att den
upphandlande myndigheten eller enheten favoriserar en viss leverantör eller tar
andra ovidkommande hänsyn vid tilldelning av kontrakt. En otillåten
direktupphandling innebär även att den upphandlande myndigheten eller
enheten riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan från leverantörer.
Avsaknaden av nödvändig annonsering enligt upphandlingslagstiftningen
medför därmed risk för korruption. Av EU-domstolens praxis följer också att
otillåtna direktupphandlingar utgör den allvarligaste överträdelsen av
unionsrätten på upphandlingsområdet som en upphandlande myndighet eller
enhet kan begå. 12
Genom att åsidosätta skyldigheten att konkurrensutsätta kontrakt minskar även
den upphandlande myndighetens möjligheter att ingå avtal med den bäst
lämpade leverantören och enligt det anbud som bäst uppfyller myndighetens
behov. Om skyldigheten att konkurrensutsätta kontrakt åsidosätts finns det
därför risk för att allmänna medel inte används på det sätt som ger största möjliga
nytta för myndigheten och skattebetalarna.
Vidare medför avsaknaden av öppenhet vid otillåten direktupphandling att
allmänhetens insyn i den upphandlande myndighetens agerande minskar.
Otillåtna direktupphandlingar riskerar därför att ha en skadlig effekt på
förtroendet för såväl den aktuella myndighetens inköp som för den offentliga
upphandlingen i stort.
Avsaknaden av erforderlig annonsering enligt LOU utesluter i och för sig inte att
den upphandlande myndigheten konkurrensutsätter en otillåten direktupphandling på egen hand, exempelvis genom att begära in anbud från utvalda
leverantörer. Sådan formlös konkurrensutsättning kan emellertid aldrig likställas
med den öppenhet eller likabehandling av leverantörer som säkerställs vid
tillämpning av de förfaranderegler som föreskrivs i upphandlingslagarna. Sådan
konkurrensutsättning utesluter nämligen att samtliga potentiella anbudsgivare får
information om kontraktet och möjlighet att lämna anbud. Vidare riskerar ett
sådant agerande att gynna lokala leverantörer eller leverantörer som tidigare
tilldelats kontrakt. Sådana ”egenkonstruerade” konkurrensutsättningar har i
praxis inte heller betraktats som förmildrande vid fastställandet av den otillåtna
direktupphandlingens sanktionsvärde i mål om upphandlingsskadeavgift.

11
12

Se bl.a. mål C-340/02 Kommissionen mot Frankrike, punkt 34, mål C-299/08 Kommissionen mot Frankrike, punkt 41.
Se bl.a. skäl (13) i direktiv 2007/66.
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Bättre förutsättningar att prioritera allvarliga överträdelser
Upphandlingsskadeavgift utgör fortsatt en effektiv sanktion mot otillåtna direktupphandlingar. Nuvarande längd på ansökningsfristen begränsar emellertid
Konkurrensverkets möjligheter att välja lämpliga ärenden som kan bli föremål för
ansökningar om upphandlingsskadeavgift och är i många fall även för kort för att
ett ärende ska kunna utredas tillräckligt inför ansökan. Ansökningsfristen
begränsar därmed effektiviteten i tillsynen och begränsar möjligheterna för
Konkurrensverket att fullgöra sitt tillsynsuppdrag. Ansökningsfristen behöver
därför förlängas.
En förlängning av ansökningsfristen skulle inte nödvändigtvis innebära att
Konkurrensverket lämnar in fler ansökningar om upphandlingsskadeavgift.
Konkurrensverket skulle däremot kunna prioritera ärenden utifrån de
målsättningar som uppställs av lagstiftaren på ett bättre sätt. En förlängd
ansökningsfrist skulle möjliggöra för Konkurrensverket att prioritera bland fler
potentiella överträdelser. På så vis skulle prioriteringen resultera i ett bättre urval
och verket skulle ges stärkta förutsättningar att bedriva tillsyn som kan stävja
korruption. Vidare skulle en förlängd ansökningsfrist innebära att fler
överträdelser av principiell karaktär skulle kunna prövas i domstol. Tillsynen
skulle på så vis bidra till att driva rättsutvecklingen framåt i större utsträckning än
i dagsläget. Tillsynen skulle därmed få större genomslag och effektiviteten i den
offentliga upphandlingen skulle öka.
En förlängd ansökningsfrist skulle även möjliggöra att andra typer av källor
beaktas i de utredningar som leder fram till ansökan om upphandlingsskadeavgift
än vad som i dagsläget står till tillsynsmyndighetens förfogande. I sammanhanget
bör särskilt revisionsrapporter och årsredovisningar nämnas, vilka offentliggörs
en tid efter utgången av aktuellt räkenskapsår. Sådana handlingar uppmärksammar inte sällan överträdelser av upphandlingslagstiftningen, särskilt vid
inslag av korruption.
Den nuvarande ansökningsfristen inverkar alltså på vilka direktupphandlingar
som Konkurrensverket kan utreda. Med en längre ansökningsfrist skulle verket få
större möjlighet att upptäcka och utreda ärenden som är mer komplexa och
omfattande och som är av principiellt intresse. På så vis skulle tillsynen få ett
större genomslag och Konkurrensverket skulle i än större utsträckning än i
dagsläget kunna bidra till att föra rättsutvecklingen framåt.
Behovet av förbättrade förutsättningar att prioritera mellan potentiella ärenden
jämte ytterligare tid för att upptäcka och utreda även mer komplicerade överträdelser måste ställas mot upphandlande myndigheters och enheters intresse av
att endast under en begränsad tid leva i ovisshet om en talan om upphandlingsskadeavgift kommer att väckas. Det bör framhållas att en upphandlingsskadeavgift är en sanktion som innebär att juridiska personer ställs till svars för brott
mot annonseringsskyldigheten. Sanktionsmöjligheten infördes till följd av
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bristande efterlevnad av upphandlingslagstiftningen. 13 Den fakultativa
användningen av upphandlingsskadeavgift är dessutom begränsad till otillåtna
direktupphandlingar, dvs. den överträdelse av unionsrätten som enligt EUdomstolens praxis är den mest allvarliga på upphandlingsområdet och vars allvar
regeringen uppmärksammat. 14
Upphandlande myndigheter och enheter ska även fortsättningsvis få besked i
rimlig tid i frågan om talan om upphandlingsskadeavgift kommer att väckas. En
förlängd ansökningsfrist är dock nödvändig för att verket ska kunna förmå
myndigheter att följa upphandlingslagstiftningen och därigenom bidra till en
effektiv offentlig upphandling. Enligt Konkurrensverket är två år en väl avvägd
tid mellan tillsynsmyndighetens behov av tid för utredning och upphandlande
myndigheters och enheters intresse av att inte under en längre tid sväva i ovisshet
om en talan om upphandlingsskadeavgift kommer att väckas.
Erforderlig tid att utreda
Regeringen har tidigare ansett att Konkurrensverket inte behöver längre tid än ett
år för att införskaffa tillräckligt med utredning för att ge in en ansökan om
upphandlingsskadeavgift till domstolen (prop. 2009/10:180 del 1 s. 209). En sådan
period får även fortsättningsvis anses tillräcklig. Den tid som behövs för att
införskaffa tillräcklig utredning respektive utforma ansökan om upphandlingsskadeavgift ska emellertid inte blandas samman med den tid som faktiskt står till
Konkurrensverkets förfogande att vidta dessa åtgärder. Det är nämligen endast i
undantagsfall som Konkurrensverket får vetskap om upphandlande myndigheters och enheters direktupphandlingar i samband med eller kort tid efter
ingåendet av det aktuella avtalet. Information om sådana transaktioner når ofta
Konkurrensverket en tid efter ingåendet av det aktuella avtalet.
Många av Konkurrensverkets ärenden förutsätter längre skriftväxling innan det
är möjligt att bedöma om det föreligger en otillåten direktupphandling. Detta är
särskilt vanligt i ärenden av mer komplex karaktär som förutsätter relativt
tidskrävande utredningar. En upphandlande myndighet eller enhet behöver
också få rimlig tid på sig att besvara de frågor som Konkurrensverket ställer och
ta fram sådana uppgifter som verket efterfrågar under sin utredning. Eftersom det
ankommer på Konkurrensverket att åberopa samtliga de omständigheter som
ligger till grund för en ansökan om upphandlingsskadeavgift samt då myndigheten bär bevisbördan i målet 15 måste den utredning som föregår verkets ansökan
vara väl genomarbetad. Det är heller inte lämpligt att tillsynsmyndigheten
belastar domstolarna med ärenden som inte är tillräckligt utredda och där det
finns en risk för att grundläggande omständigheter behöver utredas ytterligare
efter att en ansökan har lämnats in till domstol.

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 181 f.
Se bl.a. mål C-26/03 Stadt Halle, punkt 37 och prop. 2009/10:180 del 1 s. 187.
15 Se Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 5426-12, 5427-12 respektive 5452-12.
13
14
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Sammanfattningsvis talar övervägande skäl för att fristen för ansökan om
upphandlingsskadeavgift avseende avtal som slutits genom otillåten
direktupphandling bör förlängas till två år.
4.3 Upphandlingsskadeavgiftens storlek
Förslag: Högsta belopp som kan utgå i upphandlingsskadeavgift ska höjas från
10 000 000 kronor till 20 000 000 kronor.
Skälen för förslaget: När reglerna om upphandlingsskadeavgift infördes
uppmärksammade regeringen att avsikten med beloppsintervallet var att
upphandlingar till lägre värden proportionellt inte skulle sanktioneras hårdare än
upphandlingar som uppgår till mer betydande värden.16 Nuvarande ordning,
med en begränsning av upphandlingsskadeavgiftens storlek både i andel av
kontraktsvärdet (tio procent) och i ett fast belopp (10 000 000 kronor), innebär i sig
att upphandlingar av mer betydande värden aldrig proportionellt kan
sanktioneras lika hårt som upphandlingar som uppgår till låga värden. Den
nuvarande ordningen innebär att upphandlingar till lägre värden proportionellt
sanktioneras hårdare än upphandlingar som uppgår till mer betydande belopp i
allt för stor utsträckning.
Som exempel på detta kan nämnas att Konkurrensverket har ansökt om avgifter
som uppgår till det högsta tillåtna beloppet i kronor (10 000 000), men att
yrkandet i de fallen endast har motsvarat tre procent av kontraktsvärdet.
Begränsningen medför att avtal som ingåtts genom otillåtna direktupphandlingar
och som uppgår till betydande belopp inte sanktioneras i proportion till
överträdelsen. En höjning av det högsta beloppet som kan utgå i upphandlingsskadeavgift från 10 000 000 kronor till 20 000 000 kronor skulle öka effektiviteten i
tillsynsarbetet, stärka rättsmedlets preventiva verkan och förstärka
proportionaliteten i förhållandet mellan hur otillåtna direktupphandlingar av
lägre respektive högre värden sanktioneras.
Även en höjning av det högsta beloppet som kan utgå till 20 000 000 kronor skulle
innebära att upphandlingar av betydande värden inte kan sanktioneras
proportionerligt i förhållande till upphandlingar av lägre värden. 17
Upphandlingsskadeavgiften skulle dock stå i större proportion i förhållande till
upphandlingar som uppgår till lägre värden än vad som är fallet i dagsläget.
Upphandlingsskadeavgiftens avskräckande verkan skulle öka och dess
effektivitet stärkas.

16
17

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 195 och 197.
Vilket förblir en konsekvens av att upphandlingsskadeavgiften begränsas till ett fast belopp.
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Mot denna bakgrund görs bedömningen att det högsta belopp som kan utgå i
upphandlingsskadeavgift bör höjas från 10 000 000 kronor till 20 000 000 kronor.
4.4 Betydelsen av ringa fall respektive skäl för eftergift vid obligatorisk
ansökan om upphandlingsskadeavgift
Förslag: Konkurrensverket ska kunna besluta om att avstå från att ansöka om
upphandlingsskadeavgift när avtal har fått bestå om myndigheten bedömer att
det är fråga om ringa fall eller att det finns synnerliga skäl för eftergift.
Skälen för förslaget: Bestämmelsen i 21 kap. 5 § andra stycket LOU om att någon
avgift inte ska beslutas i ringa fall respektive får efterges om det finns synnerliga
skäl riktar sig till prövningsorganet, det vill säga allmän förvaltningsdomstol.
Konkurrensverket är därför skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift om
avtal har fått bestå enligt 21 kap. 1 § 1 och 2 LOU även om myndigheten efter
utredning bedömer att det rör sig om ett ringa fall eller att det finns
omständigheter som medger eftergift. Sedan upphandlingsskadeavgiftens
införande har Konkurrensverket också ansökt om upphandlingsskadeavgift, trots
att myndigheten har ansett att det föreligger ringa fall eller omständigheter som
medger eftergift. I dessa mål har domstolarna instämt i Konkurrensverkets
bedömning i sanktionsfrågan. 18
Den nuvarande ordningen är inte tillfredsställande. Tillsynsmyndighetens
skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift även vid ringa fall och i
eftergiftssituationer tar resurser i anspråk hos såväl domstolarna som
Konkurrensverket, resurser som hade kunnat användas mer effektivt. Likaså
drabbas upphandlande myndigheter och enheter mot vilka en sådan ansökan
riktas. Konkurrensverket bör därför få möjlighet att besluta om att avstå från att
ansöka om upphandlingsskadeavgift om myndigheten bedömer att det är fråga
om ringa fall eller om det finns omständigheter som medger eftergift. En sådan
ordning är förenlig med ändringsdirektivet och innebär att Konkurrensverket inte
längre har någon skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift, trots
lagakraftvunnen dom om att avtal får bestå, om verkets utredning visar att det rör
sig om ringa fall eller en eftergiftssituation.

Se Förvaltningsrätten i Göteborgs domar den 13 juni 2018 i mål nr 4892-18 och den 12 november 2018 i mål nr
6974-18 och 6975-18 samt Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 18 januari 2019 i mål nr 28845-18.
18
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4.5 Upphandlingsskadeavgift vid andra överträdelser av
upphandlingslagarna?
Bedömning: Det finns för närvarande inte skäl att utvidga området för
upphandlingsskadeavgift.
Skälen för bedömningen: Upphandlingsskadeavgift kan påföras när det i ett
lagakraftvunnet avgörande har konstaterats att avtal får bestå trots att det ingåtts i
strid med bestämmelserna om avtalsspärr alternativt på grund av tvingande
hänsyn till allmänintresse. Vidare kan upphandlingsskadeavgift påföras vid
otillåten direktupphandling. Mot bakgrund av de förslag om skärpt lagstiftning
som föreslås i denna promemoria görs bedömningen att det för närvarande inte
finns skäl att utvidga området för upphandlingsskadeavgift. Med hänsyn till de
ändringar som föreslås i bestämmelserna om tillsyn över upphandlingslagarna,
bör effekten av ny reglering utvärderas innan en utvidgning av området för
sanktionsavgifter övervägs.
4.6 Vite
Förslag: Ett föreläggande om att en upphandlande myndighet eller enhet eller
den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet eller
enhet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av
handlingen ska kunna förenas med vite.
Konkurrensverket ska ges möjlighet att kunna förena ett föreläggande eller
förbud riktat mot en upphandlande myndighet eller enhet att upphöra med
eller inte upprepa ett visst beteende med vite.
Skälen för förslaget
Vite är ett hot om att betalningsansvar kan uppstå, om någon inte skulle följa ett
föreläggande eller förbud. Vite är alltså avsett att styra någons beteende i ett
enskilt fall för framtiden. En fördel med vite är också att det utgår vid
överträdelse och bara då. Man uppnår därmed en preventiv effekt på ett
kostnadseffektivt sätt. Eftersom ett vitesföreläggande kan riktas mot såväl en
juridisk som fysisk person och kan utformas efter vad som i det enskilda fallet är
lämpligt, är vite den sanktion som på tillsynsområdet tillämpas i störst
utsträckning. Möjligheten att förena förelägganden med ett viteshot återfinns i
många lagar. Det är vanligen vid informationsinhämtning under tillsynsförfarandet och vid beslut om ingripande i form av åtgärdsförelägganden som
vitet kan komma att användas. Viten handläggs enligt lagen (1985:206) om viten
(viteslagen).
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Regler om vitesbeloppets storlek finns i viteslagen. Viten ska enligt viteslagen
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om huvudmannens
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt är så stort att det kan
antas påverka huvudmannen att följa föreläggandet. En utgångspunkt är således
att vitesbeloppet ska fastställas till ett belopp som bedöms få avsedd effekt.
Vitesbeloppet kan således sättas högt om den felande har god betalningsförmåga.
Frågor om utdömande av vite prövas enligt 6 § viteslagen av förvaltningsrätten
som första instans. Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd.
För att ett vitesföreläggande ska kunna verkställas krävs enligt praxis att
föreläggandet är så klart och tydligt formulerat att det inte råder någon tvekan om
vad adressaten har att iaktta för att efterkomma det.
Tidigare överväganden
I propositionen Nya rättsmedel på upphandlingsområdet föreslog regeringen att
tillsynsmyndigheten skulle ges möjlighet att förelägga dem som är eller kan antas
vara upphandlande myndighet eller enhet att lämna uppgift, att visa upp en
handling eller att lämna över en kopia av handlingen (prop. 2009/10:180 del 1 s.
215 f.). Vidare föreslogs att ett föreläggande skulle kunna överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol och att tillsynsmyndigheten skulle vara motpart i domstol.
Regeringen föreslog att sådana mål skulle omfattas av systemet med prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.
Regeringen ansåg inte att det skulle införas en möjlighet att förena ett
föreläggande med vite. Regeringen bedömde visserligen att vite i vissa fall skulle
kunna bidra till ökad effektivitet i tillsynen över upphandlingslagstiftningen.
Utgångspunkten för tillsynsverksamheten är att den kan leda till att myndigheten
upptäcker överträdelser av upphandlingslagarna. Vissa överträdelser kan
emellertid leda till att tillsynsmyndigheten ansöker om upphandlingsskadeavgift.
Ansökan om upphandlingsskadeavgift kan även riktas mot privata aktörer som
bedriver verksamhet i någon av försörjningssektorerna med stöd av ensamrätt
eller särskild rättighet. Sådana aktörer ingår i den krets som omfattas av
tillämpningsområdet för artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Vid tillsyn
enligt LUF kan de uppgifter som tillsynsmyndigheten begär in antas ha betydelse
för bedömningen av om det finns grund för upphandlingsskadeavgift. I de fallen
ansåg regeringen, med hänvisning till den så kallade passivitetsrätten, dvs.
enskilds rätt att inte tvingas inkomma med uppgifter som kan användas mot
honom i en sanktionsprocess om offentligrättslig sanktion, att någon möjlighet att
vitessanktionera ett föreläggande inte borde införas. Något hinder mot att
tillsynsmyndigheten skulle få förelägga privata aktörer som omfattas av LUF vid
vite att komma in med uppgifter i andra frågor än sådana som kan leda till
upphandlingsskadeavgift ansågs däremot inte finnas. Regeringen gjorde
emellertid bedömningen att det skulle vara förenat med betydande tillämplighetssvårigheter för tillsynsmyndigheten att avgöra i vad mån ett föreläggande gäller
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inkommande med uppgifter som inte kan leda till upphandlingsskadeavgift och
därmed kan förenas med vite eller i vad mån det är fråga om uppgifter som skulle
kunna leda till talan om upphandlingsskadeavgift, varpå ett vitessanktionerat
föreläggande inte skulle vara tillåtet. Enligt regeringens bedömning övervägde
dessa tillämpningssvårigheter de effektivitetsfördelar som följer av en
vitessanktion (a. prop. s. 216 f.).
Regeringen uppmärksammade att frågan om passivitetsrätten för privata aktörer
som bedriver verksamhet enligt LUF inte har motsvarande relevans beträffande
myndigheter som omfattas av LOU. Regleringen i LOU och LUF bör dock vara
enhetlig i detta avseende. Regeringen föreslog därför inte att tillsynsmyndigheten
i något fall skulle kunna meddela vitessanktionerade förelägganden. Regeringen
avsåg emellertid att följa utvecklingen och återkomma i frågan för det fall det
skulle visa sig finnas ett sådant behov (a. prop. s. 217).
I sitt yttrande över lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling
uppmärksammade Lagrådet att tillsynsmyndighetens möjligheter att förelägga
upphandlande myndigheter och enheter att lämna uppgifter m.m. är tämligen
verkningslösa i brist på möjligheten att förena sådant föreläggande med vite.
Lagrådet ansåg inte att tidigare förarbetsuttalanden i fråga om hinder mot
vitessanktionerade förlägganden mot privata företag som bedriver försörjningsverksamhet enligt LUF (prop. 2009/10:180 del 1 s. 216 f.) var övertygande. Enligt
Lagrådet borde frågan om behov av sanktion övervägas på nytt under den
fortsatta beredningen.
I propositionen Nytt regelverk om upphandling uttryckte regeringen sin fortsatta
avsikt att följa utvecklingen och återkomma i frågan för det fall det skulle visa sig
finnas ett behov av vitessanktionerade förelägganden. Regeringen konstaterade
att det saknades underlag för att närmare överväga eventuellt behov av sanktionsbestämmelser inom ramen för det aktuella lagstiftningsärendet (prop. 2015/16:195
del 2 s. 862).
Vite vid föreläggande om att lämna uppgifter
Möjligheten att inhämta uppgifter från tillsynsobjekt är ett viktigt redskap vid
Konkurrensverkets tillsynsarbete. Inhämtade uppgifter ingår i underlaget för
granskningen och senare tillsynsåtgärd. Möjligheten att kräva in uppgifter är
således av stor betydelse för att kunna genomföra tillsynen.
Konkurrensverket är i sin tillsynsverksamhet beroende av att kunna få handlingar
och upplysningar från offentliga organ. Konkurrensverket har vid upprepade
tillfällen haft problem med att upphandlande myndigheter eller enheter inte
efterkommit myndighetens begäran om information, detta gäller såväl statliga
som kommunala myndigheter och bolag. Det ligger i sakens natur att vissa
upphandlande myndigheter och enheter saknar intresse att såväl efterkomma som
överklaga osanktionerade förelägganden, särskilt om tillsynsmyndighetens
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ansökningsfrist håller på att löpa ut. Möjligheten att förena förelägganden att
inkomma med uppgifter med vite skulle öka effektiviteten med förelägganden i
upphandlingstillsynen. Konkurrensverket bör därför ges möjlighet att kunna
förelägga upphandlande myndigheter eller enheter, eller de som kan antas vara
detta, att vid äventyr av vite komma in med sådana uppgifter och handlingar som
är nödvändiga för att tillsynen ska kunna bedrivas effektivt.
Enligt ändringsdirektivets beaktandesats 13 samt artikel 1.1 krävs att
medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera att upphandlande
myndigheters förfaranden som kan utgöra otillåtna direktupphandlingar kan
prövas skyndsamt och effektivt. En möjlighet till vitesföreläggande skulle
medföra att EU-rättens krav på Sverige i större utsträckning uppfylls på ett
praktiskt, effektivt och proportionerligt sätt.
En sådan möjlighet innebär också att tillsynen över den offentliga upphandlingen
motsvarar vad som gäller för Konkurrensverket vid tillämpningen av
konkurrenslagstiftningen samt andra myndigheters befogenheter på många olika
områden, såsom Socialstyrelsen inom hälso- och sjukvården, Finansinspektionen
inom bank-, finans- och försäkringssektorerna och länsstyrelserna på
miljöområdet. En möjlighet till att döma ut vite i upphandlingsärenden vid
underlåtenhet att komma in med begärda handlingar finns såväl i Finland (80 §
lag om offentlig upphandling [2007:348]) som i Danmark (5 och 13 §§ Lov om
Klagenævnet for Udbud [lov nr 415 av den 31 maj 2000]).
Det har, som framgått ovan, gjorts gällande att ett föreläggande gentemot vissa
privata aktörer som omfattas av LUF vid äventyr av vite i vissa situationer skulle
kunna vara tveksamt med hänsyn till skyddet mot självangivelse i EKMR eller
rätten till försvar i EU-rätten. Av praxis från Europadomstolen och EU-domstolen
följer emellertid att skyldighet med tvång för företag att tillhandahålla skriftlig
och muntlig dokumentation är förenligt med skyddet mot självangivelse, så länge
företaget därigenom inte tvingas erkänna förekomsten av en lagöverträdelse som
det ankommer på tillsynsmyndigheten att bevisa. 19
En tillsynsmyndighet har följaktligen rätt att vid vite ålägga ett företag att lämna
alla nödvändiga upplysningar om faktiska omständigheter som företaget kan ha
kännedom om samt överlämna därtill hörande dokumentation som företaget
innehar, även om den utlämnade informationen kan användas i ett senare ärende
om lagöverträdelse. 20

19 Se bl.a. EU-domstolens domar i mål C-407/04P Dalmine mot kommissionen, mål C-301/04 kommissionen mot SGL
Carbon, punkt 34, mål C-374/87 Orkem mot kommissionen och Europadomstolens dom Funke mot Frankrike, dom
den 25 februari 1993, punkt 44.
20 Ibid. Se även Andersson, Torbjörn och Cameron, Iain, Rättsutlåtande på uppdrag av Konkurrensverket, s. 12 f samt
Bernitz, Ulf, Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden – en rapport skriven
av Ulf Bernitz på uppdrag av Konkurrensverket, mars 2009, s. 20.

57 (68)

PM
2019-07-01

De handlingar som Konkurrensverket har behov av inom ramen för sin tillsyn är
sådana som styrker att ett avtal med ekonomiska villkor avseende vara, tjänst
eller byggentreprenad ingåtts av en upphandlande myndighet eller enhet samt att
detta avtal skulle ha föregåtts av upphandling enligt bestämmelserna i någon av
upphandlingslagarna. Det rör sig således om handlingar av bokförings- och
avtalskaraktär för att få utrett det faktiska förloppet och de faktiska
omständigheterna i ett enskilt ärende. Det är utifrån dessa handlingar som
Konkurrensverket kan få utrett om en upphandling, i objektiv mening, har
genomförts samt om avtalet ifråga är av ett sådant slag som medger undantag
från upphandlingsreglerna. Utan att ha tillgång till handlingar som visar att en
upphandlande myndighet eller enhet ingått ett avtal med ekonomiska villkor med
en leverantör begränsas Konkurrensverkets förutsättningar att bidra till
regelefterlevnad och effektiva offentliga upphandlingar.
Konkurrensverket ser inte något behov av att vitesförelägga upphandlande
myndigheter och enheter att inkomma med vare sig förklaringar till valt
förfarande, handlingar till styrkande av att ett undantag från reglerna är
tillämpligt eller upplysningar i övrigt av subjektiv natur. Ett vitesföreläggande ska
således inte ta sikte på handlingar eller upplysningar som tvingar den
upphandlande myndigheten att utveckla sin inställning eller på annat sätt riskera
att medge eller erkänna en överträdelse.
Det är sammanfattningsvis en grundläggande förutsättning för tillsynsarbetet att
uppgifter eller handlingar kan hämtas in från upphandlingsmarknadens aktörer
och läggas till grund för olika beslut och – i framtiden – talan i domstol om
upphandlingsskadeavgift. För att inte riskera att de nya rättsmedel som föreslås i
promemorian blir verkningslösa, anser Konkurrensverket att det är av avgörande
vikt att ett föreläggande om att lämna ut handlingar eller uppgifter kan förenas
med vite om det i det enskilda fallet finns behov av det.
Vite vid ingripande
För att främja en effektiv offentlig upphandling och för att uppnå en högre grad
av regelefterlevnad är tillsynsverktygen i vissa situationer inte tillräckliga. Att
enbart sanktionera ett beteende med tillsynsbeslut är inte nog för att få vissa
upphandlande myndigheter eller enheter att faktiskt vidta åtgärder för att
upphöra med ett visst förfarande som bryter mot regelverket. Dessa situationer är
i många fall på grund av ansökningsfristen för upphandlingsskadeavgift inte
heller möjliga att ta till domstol.
För ingripande krävs att möjligheten att skriva ett föreläggande eller ett förbud
kan kombineras med ett vite. Att en tillsynsmyndighet har sådana större
befogenheter kan förväntas inverka positivt på den framtida regelefterlevnaden.
Fördelarna med att i lämplig omfattning använda skarpare verktyg har inte minst
visat sig under de snart tio år som reglerna om upphandlingsskadeavgift har varit
i kraft.
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Genom att kunna utfärda förelägganden och förbud i kombination med vite får
tillsynsmyndigheten möjlighet att anpassa sina tillsynsåtgärder och kan
därigenom på ett effektivt sätt åtgärda situationer som redan inträffat och även
motverka att dessa inträffar igen. Vitesförelägganden och vitesförbud skulle
utgöra ett verkningsfullt komplement till reglerna om upphandlingsskadeavgift.
Förbudsvite är till skillnad från upphandlingsskadeavgift ett framåtsyftande
rättsmedel och har en omedelbar handlingsdirigerande effekt i det enskilda fallet,
vilket med största sannolikhet även innebär positiva effekter för upphandlingsreglernas efterlevnad i allmänhet.
Ett vitesföreläggande skulle troligen vara effektivt för att komma tillrätta med till
exempel tillsvidareavtal utan slutdatum. En annan situation när ett förbudsvite
kan aktualiseras är exempelvis när en upphandlande myndighet eller enhet vid
upprepade tillfällen använder sig av otillbörligt styrande kravspecifikationer som
i praktiken innebär att endast en viss leverantör eller kategori av leverantörer kan
komma ifråga eller tillämpar godtyckliga och oprecisa utvärderingskriterier som
inte motsvarar kraven på likabehandling och transparens. Det förekommer också
att upphandlande myndigheter i upphandlingar tillämpar tidigare antagna
policy- eller inriktningsbeslut som står i uppenbar strid med upphandlingslagstiftningen. Vid sådana situationer kan det vara av stor vikt för upphandlingsreglernas efterlevnad och ett reellt genomförande av ändringsdirektivet att
Konkurrensverket kan förelägga en upphandlande myndighet eller enhet vid vite
att upphöra med eller inte upprepa ett visst beteende.
Vid ålägganden som meddelas ett företag att upphöra med överträdelser av
förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete respektive mot missbruk av
dominerande ställning (2 kap. 1 och 7 §§ KL respektive artikel 101 och 102 i FEUF)
finns i dag en möjlighet att förena beslutet med vite enligt 6 kap. 1 § samma lag.
Det innebär att staten, kommuner och landsting som bedriver näringsverksamhet
kan föreläggas vid vite att upphöra med ett visst beteende. Några principiella skäl
mot vitessanktionerade förbud mot staten, kommuner och landsting har alltså inte
ansetts föreligga på det marknadsrättsliga området (se prop. 2008/09:231 s. 51 och
prop. 202/03:50 s. 167).
Vid införandet av konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § KL ansågs det inte finnas
skäl för en annan ordning i fråga om möjligheten att meddela förbud enligt
bestämmelsen. Staten, en kommun eller ett landsting kan därför förbjudas vid vite
att tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 §
första stycket samma lag, om detta snedvrider, eller är ägnat att snedvrida,
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hämmar, eller är
ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Vidare
kan kommuner och landsting förbjudas vid vite att bedriva en viss säljverksamhet
i nämnda fall (3 kap. 27 § och 6 kap. 1 § 2 KL).
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En fråga som uppkommer i sammanhanget är lämpligheten av att ett
vitesföreläggande riktas mot en offentligrättslig juridisk person. Eftersom
upphandlingsverksamhet inte är myndighetsutövning utan mer liknar ett
agerande på en marknad, bör upphandlande myndigheters inköp betraktas såsom
ett privaträttsligt agerande. Detta gäller även för staten när den köper in varor och
tjänster genom till exempel sina myndigheter. Ett vite kommer vidare att betalas
ur den upphandlande myndighetens budget och inte statskassan, vilket även det
talar för att vite kan vara en lämplig åtgärd. Ett exempel på en reglering där
vitesförelägganden kan riktas mot offentligrättsliga juridiska personer är reglerna
om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, där Konkurrensverket som
tillsynsmyndighet kan kombinera förelägganden med vite.
Att införa en möjlighet till vitesföreläggande kommer skapa en större bredd i de
sanktionsmöjligheter som Konkurrensverket har till sitt förfogande.
Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning i fråga om möjligheten
att vid vite förbjuda staten, en kommun eller ett landsting som är en upphandlande myndighet eller enhet att upphöra med eller inte upprepa ett visst
beteende på det upphandlingsrättsliga området. Ett sådant förbud bör därför
kunna förenas med vite.
Sammanfattningsvis föreslås därför att tillsynsmyndigheten ska ges möjlighet att
förena eventuella förelägganden eller förbud med vite om det finns behov av det.
4.7 Konkurrensverket ska få i uppgift att uppmärksamma och motverka
korruption
Förslag: En ny uppgift ska anges i Konkurrensverkets instruktion med
innebörd att Konkurrensverket inom ramen för sina tillsynsuppgifter ska
uppmärksamma och motverka korruption och annat förtroendeskadligt
agerande.
Skälen för förslaget: Korruption kan försämra konkurrensen genom att effektiva
företag utestängs. Omvänt kan ökad konkurrens minska möjligheterna och
incitamenten för korruption. 21
Konkurrensverket har, som framgått ovan, i många sammanhang funnit tecken på
korruption eller annat förtroendeskadligt beteende i tillsynsverksamheten. Som
ett led i det generella ansvaret för att motverka korruption uppmärksammar
verket redan i dag misstänkt korruption samt prioriterar ärenden där det finns
misstänkta korrupta inslag.

21 Se exempelvis OECD, (2014), Global Forum on Competition: Fighting corruption and promoting
competition, Background note och Summary of discussion samt Transparency International, (2016),
Anti-corruption helpdesk: The linkages between corruption and violation of competition laws.
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I de fall det finns misstanke om överträdelse av konkurrens- eller upphandlingsreglerna, kan det finnas skäl för Konkurrensverket att i sin tillsynsverksamhet ta
in och beakta uppgifter som visar på att det faktiskt har förekommit korruption.
Detta gäller oavsett om det är fråga om mutbrott eller någon annan form av
korruption. Först och främst handlar det om att kunna förstå det sammanhang i
vilket en misstänkt överträdelse av konkurrens- eller upphandlingsreglerna har
skett. Som beskrivs i avsnitt 2.7 ovan kan korruption på flera olika sätt användas
som en del av en sådan misstänkt överträdelse.
Vid utredning av överträdelser av konkurrensreglerna använder
Konkurrensverket ekonomiska modeller som utgår från att företag agerar
rationellt. I en utredning kan det se ut som att företag agerar på ett sätt som inte
passar in i dessa modeller, vilket kan försvåra utredningen. Ett sådant agerande
skulle dock kunna förklaras med en underliggande korruption som får en eller
flera anställda att agera mot företagets intressen. Företaget har därigenom inte
agerat som förväntat, varför förekomsten av korruption kan vara relevant att ta in
i bedömningen av ärendet.
I de fall Konkurrensverket ser indikationer på korruption, men det inte finns skäl
att misstänka en överträdelse av konkurrens- eller upphandlingsreglerna, är det
dock inte Konkurrensverkets uppgift att utreda misstanken vidare. Under sådana
omständigheter ska Konkurrensverket i stället bistå andra myndigheter med tips i
de fall det finns misstanke om brott eller att företag i övrigt har åsidosatt annan
lagstiftning. Ökad kunskap om sambandet mellan korruption och konkurrensbegränsningar är således till nytta både för Konkurrensverkets eget tillsynsarbete
och för att stödja andra myndigheter, företag och organisationer i deras arbete
mot olika former av korruption.
Konkurrensverkets uppgift är att säkerställa efterlevnaden av konkurrens- och
upphandlingsreglerna. Utöver lagtillämpningen ligger det i Konkurrensverkets
uppdrag att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och
privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling. 22 Den nationella
upphandlingsstrategin omfattar ett aktivt arbete med att förebygga korruption
och jäv i de offentliga inköpen. Ökad kontroll och uppföljning motverkar
förtroendeskadligt beteende och bidrar till effektivare användning av offentliga
medel. Konkurrensverkets verksamhet är väl lämpad att hantera även denna typ
av frågor. Sammanfattningsvis finns det därför goda skäl att i just
Konkurrensverkets instruktion tydliggöra att Konkurrensverket inom ramen för
sina uppgifter ska uppmärksamma och motverka korruption och annat
förtroendeskadligt agerande. Förslaget syftar till att stärka samhällets
motståndskraft mot korruption utan annan regelreformering. Förenklingsutredningen har också i sitt betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44) framfört att annan åtgärd än en regelreformering skulle kunna bestå i att
22

4 § förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.
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regeringen i Konkurrensverkets instruktion tydliggör att verkets upphandlingstillsyn ska bidra till att motverka korruption i offentlig upphandling. 23

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den [1 juli 2020].
Äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet. Ändringen i Konkurrensverkets instruktion ska träda i kraft
den 1 januari 2020.
Skälen för förslaget: De föreslagna författningsändringarna bör träda i kraft så
snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 juli 2020 för lagarna och den 1 januari
2020 för förordningen. Lagändringarna ska enbart gälla upphandlingar som
påbörjats efter lagens ikraftträdande. De nya regleringarna kan således inte
tillämpas på upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet. Av HFD 2013 ref.
31 framgår att den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfaller med
tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för
överprövning. Av EU-domstolens dom Stadt Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, framgår
att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna
överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.
Ett upphandlingsförfarande får därmed anses ha påbörjats när den upphandlande
myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och
detta beslut kommit till kännedom utåt genom att myndigheten eller enheten tagit
någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser. Detta
gäller även avtal som ingåtts genom otillåten direktupphandling, dvs. utan
erforderlig annonsering enligt någon av upphandlingslagarna. De föreslagna
reglerna omfattar därmed inte otillåtna direktupphandlingar som har påbörjats
före ikraftträdandet.
Vid förfaranden i flera steg inträffar påbörjandetidpunkten vid det inledande
steget som påbörjar upphandlingen. Vid ramavtal inträffar denna tidpunkt då
förfarandet för att ingå ramavtalet inleds. Således kommer äldre bestämmelser att
tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar enligt sådana ramavtal
där förfarandet för att ingå ramavtalet påbörjades före ikraftträdandet av de nya
lagarna.

23

SOU 2018:44 s. 254.
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6 Konsekvensanalys
6.1 Vilka berörs av förslagen?
Förslagen syftar först och främst till en effektivisering av tillsynen och tydligare
ramar för en rättssäker tillsyn. Förslagen utgör underlag till ny lagstiftning och
berör därför samtliga parter inom offentlig upphandling i egenskap av
upphandlande myndigheter och enheter (statliga myndigheter, kommuner och
landsting) eller leverantörer (näringslivet, inkl. den sociala ekonomin) i olika
utsträckning. Kommuner 24 samt kommunala bolag står för en mycket stor andel
av den offentliga upphandlingen. År 2017 uppgick andelen till 69 procent. 25 Inget
av förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen i en inskränkande mening.
Tvärtom leder förslagen till ökad öppenhet och tydlighet för vilka tillsynsåtgärder
som kan komma att påverka verksamheten om regelverken för upphandling inte
följs. Förslagen påverkar inte kommuner och landsting, att utifrån sina
förutsättningar, genomföra goda affärer inom lagens ramar.
6.2 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför förslagen?
För staten kan förslagen om förelägganden vid vite och förelägganden om åtgärd
och förbudsbeslut eventuellt leda till en utgift. Denna bör dock bli måttlig och
främst bestå i att förvaltningsdomstolarna får nya ärendetyper och ett ökat
ärendeinflöde i form av vitesansökningar och en eventuell högre överklagandefrekvens av Konkurrensverkets tillsynsbeslut. I dagsläget har endast ett fåtal av
Konkurrensverkets tillsynsbeslut överklagats.
Det är dock inte möjligt att göra några exakta beräkningar av hur många ärenden
som kan tillkomma och därför inte heller möjligt att beräkna kostnaderna exakt.
Konkurrensverket har resurser att fatta cirka 20 beslut i nu aktuella ärenden per
år. Utgången av ärendena, föreläggande eller förbud, beror på den enskilda
överträdelsen av upphandlingsreglerna och frågans art. Endast en marginell
kostnadsökning på grund av ny ärendetyp kan därför uppstå hos förvaltningsdomstolarna. I förslaget ingår dock även att tillsynsmyndigheten ska kunna avstå
från att ansöka om obligatorisk upphandlingsskadeavgift där myndigheten
bedömer att det är fråga om ett ringa fall eller det finns grund för eftergift, vilket
innebär något färre antal mål i förvaltningsrätterna. Detta talar för att kostnaderna
för de olika ärendetyperna tar ut varandra. Kostnaden för processen hos
tillsynsmyndigheten kommer väsentligen vara densamma eftersom samma
utredningsåtgärder kommer att vidtas. Det är endast den avslutande delen med
en ansökan och skriftväxling i förvaltningsdomstol som i stället ersätts med ett
beslut. För förvaltningsdomstolarna utgör förslaget en kostnadsbesparing då

Av alla upphandlingar som annonserades under 2017 annonserades 47 procent av kommuner. Med kommuner
avses även kommunala förbund och kommunala organ, till exempel stadsdelsförvaltningar. Näst flest
upphandlingar annonserades av kommunala bolag, som stod för 22 procent av upphandlingarna som
annonserades.
25 Statistik om offentlig upphandling 2018, Konkurrensverkets rapport 2018:9 s. 59.
24
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dessa förväntas få färre obligatoriska upphandlingsskadeavgifter att ta ställning
till.
För den upphandlande myndigheten eller enheten skulle förslaget om avstående
från ansökan vid ringa fall vara kostnadsbesparande. Detta innebär i praktiken
ingen egentlig kostnad om domstolen röjer beslutet. Förutom att eventuellt
behöva betala upphandlingsskadeavgift om 10 000 kronor har naturligtvis även
myndigheten kostnader för själva domstolsprocessen.
Förslaget om att höja högsta belopp som kan utgå i upphandlingsskadeavgift kan
medföra ökade kostnader för enskilda upphandlande myndigheter eller enheter
som gjort otillåtna direktupphandlingar.
Förslaget om förlängd ansökningsfrist för ansökan om upphandlingsskadeavgift
ger konsekvenser för upphandlande myndigheter och enheter i så måtto att de
under en längre tid än i dag behöver leva i ovisshet om sådan talan kommer att
väckas. I förlängningen kan det också innebära en kostnad för process och
upphandlingsskadeavgift som inte skulle ha kunnat påföras med en kortare
ansökningsfrist. Förslaget kan leda till att andra upphandlande myndigheter eller
enheter utreds av tillsynsmyndigheten än vad som skulle vara fallet med
nuvarande reglering. Antalet upphandlande myndigheter och enheter som utreds
eller blir föremål för ansökan om upphandlingsskadeavgift kommer dock att vara
väsentligen densamma.
Sammanfattningsvis bedöms förslagen inte leda till kostnadsökningar som inte
kan hanteras inom befintliga ramar. På ett mer övergripande plan bedöms
förslagen på sikt leda till en mer effektiv offentlig upphandling vilket ökar
samhällsnyttan och användandet av offentliga resurser.
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7 Författningskommentar LOU
Författningskommentarerna till LUF, LUK, LUFS, lagen om valfrihetssystem och
lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
motsvarar i väsentliga delar författningskommentaren till LOU.
7.1 21 kap. Upphandlingsskadeavgift
2 a § Upphandlingsskadeavgift enligt 1 § får inte påföras för åtgärder som omfattas av ett
föreläggande eller förbud enligt 22 kap. 5 § som har meddelats vid vite enligt denna lag.

Paragrafen är ny och ger uttryck för principen om att dubbla påföljder inte ska
kunna aktualiseras för ett och samma agerande hos den upphandlande myndigheten (principen om ne bis in idem). Om tillsynsmyndigheten har förelagt den
upphandlande myndigheten att företa eller avstå från ett agerande vid vite ska
upphandlingsskadeavgift således inte kunna påföras myndigheten. Förslaget
behandlas i avsnitt 3.1.
Avgiftens storlek
4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
Avgiften får inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 §.

Paragrafen anger det lägsta och högsta belopp som upphandlingsskadeavgift kan
fastställas till. Bestämmelsen har ändrats så att det högsta belopp som kan utgå i
upphandlingsskadeavgift höjs från tio miljoner kronor till tjugo miljoner kronor.
Förslaget behandlas i avsnitt 3.3.
5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig
överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl.
Tillsynsmyndigheten får besluta om att avstå från att ansöka om upphandlingsskadeavgift enligt 1 §
1 och 2 om myndigheten bedömer att det är fråga om ett ringa fall eller att det finns synnerliga skäl
enligt andra stycket.

Paragrafen reglerar sanktionsvärdet av en överträdelse vid fastställande av
upphandlingsskadeavgift. Tredje stycket är nytt och innebär att tillsynsmyndigheten inte har någon skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift, trots
lagakraftvunnen dom om att avtal får bestå, om myndighetens utredning visar att
det rör sig om ringa fall eller en eftergiftssituation. Myndigheten ska då besluta
om att avstå från att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Förslaget behandlas i
avsnitt 4.4.
Tidsfrister för ansökan om avgift
7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har
ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får
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ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen
har fått laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den
tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges
i 20 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom två år från det att avtalet slöts.

Paragrafen reglerar inom vilken tid tillsynsmyndigheten ska väcka talan om
upphandlingsskadeavgift med anledning av otillåten direktupphandling.
Bestämmelsen i paragrafens andra stycke har ändrats såtillvida att ansökan om
upphandlingsskadeavgift ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom två år från
avtalstidpunkten i de fall ingen leverantör har ansökt om överprövning av
avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §. Ändringen innebär
således en förlängning av tidigare frist om ett år. Förslaget behandlas i avsnitt 3.2.
7.2 22 kap. Tillsyn
1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha tillsyn över att denna lag följs.

Paragrafen har ändrats endast redaktionellt.
2 § Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande myndighet eller från den som
tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet hämta in upplysningar som är
nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på grund av brådska, materialets omfång eller
något annat förhållande, får upplysningarna hämtas in genom besök hos den upphandlande
myndigheten.

Paragrafen har ändrats endast redaktionellt.
3 § En upphandlande myndighet är skyldig att lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten
begär för sin tillsyn. Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet.

Paragrafen har ändrats endast redaktionellt.
4 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag ska
följas.

Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden
och förbud. Myndighetens befogenhet utvidgas från att enbart kunna förelägga
upphandlande myndighet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna
över en kopia av handling till att kunna meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att lagen ska följas. Ett föreläggande syftar till att upphandlande
myndighet ska företa en viss åtgärd medan ett förbud innebär att den som
beslutet riktar sig till ska avstå från att utföra en viss åtgärd. Förelägganden och
förbud ska alltid vara proportionerliga och syfta till att ingripa mot ett beteende
som är felaktigt utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv.
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Enligt förslaget kan tillsynsmyndighetens förelägganden och förbud överklagas
till allmän förvaltningsdomstol (se 22 kap. 7 §). För att undvika dubbla processer
bör förelägganden och förbud inte meddelas under den tid samma fråga kan bli
föremål för prövning i allmän förvaltningsdomstol genom ansökan om
överprövning av en upphandling eller giltigheten av avtal efter ansökan från en
leverantör enligt 20 kap. 4 §. Tillsynsmyndigheten bör därför inte meddela
förelägganden eller förbud avseende en upphandling innan tidsfristerna för
ansökan om överprövning av upphandlingen i 20 kap. 11 och 12 §§ har löpt ut och
ingen leverantör har ansökt om överprövning inom de tidsfrister som anges.
Likaså bör tillsynsmyndigheten inte meddela föreläggande eller förbud som rör
grunderna för ogiltighet i 20 kap. 13 § innan tidsfristen för ansökan om
överprövning av avtals giltighet i 20 kap. 17 § har löpt ut och ingen leverantör har
ansökt om överprövning inom de tidsfrister som anges. Därigenom undviks till
exempel att tillsynsmyndigheten förbjuder en leverantör att tillämpa ett visst
avtal, vars giltighet därefter blir föremål för ansökan om överprövning från en
leverantör. Förslaget behandlas i avsnitt 3.1.
5 § Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Paragrafen är ny och innebär att tillsynsmyndigheten får förena beslut om
föreläggande eller förbud med vite. Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.
5 a § Förelägganden och förbud enligt 4 § får inte avse åtgärder som omfattas av ansökan om
upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 §.

Paragrafen är ny och ger uttryck för principen om att dubbla påföljder inte ska
kunna aktualiseras för ett och samma agerande hos den upphandlande myndigheten (principen om ne bis in idem). Om tillsynsmyndigheten har ansökt om
upphandlingsskadeavgift avseende en viss åtgärd ska myndigheten inte vid vite
kunna förelägga den upphandlande myndigheten avseende samma åtgärd. I fråga
om otillåten direktupphandling, för vilken ansökan om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 7 § inte har löpt ut, innebär de föreslagna ändringarna att tillsynsmyndigheten ges möjlighet att välja mellan att fatta ett beslut om förbud eller
förläggande avseende sådant avtal eller att ansöka om upphandlingsskadeavgift
enligt 21 kap. 1 § 3. Förslaget behandlas i avsnitt 3.1.
6 § Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag
ska gälla omedelbart.

Paragrafen är ny och ger tillsynsmyndigheten en möjlighet att bestämma att ett
beslut om föreläggande eller förbud ska gälla omedelbart. Om myndigheten inte
beslutar något om verkställbarheten gäller beslutet först när det vunnit laga kraft.
Förslaget behandlas i avsnitt 3.1.
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7 § Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till den
förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet eller förbudet riktar sig till har sin hemvist.
När ett beslut överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen ersätter delvis tidigare bestämmelser om överklagande vid
föreläggande att inkomma med uppgifter. Överklagandemöjligheten utvidgas till
att även omfatta de beslut om föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten
meddelar.
7.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den [1 juli 2020].
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

Av första punkten framgår när de föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft. Av
andra punkten framgår avgränsningen mellan tillämpningen av nuvarande och de
nya föreslagna bestämmelserna.
Tidpunkten när en upphandling har påbörjats sammanfaller med tidpunkten för
när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning (HFD
2013 ref. 31). Detta gäller även upphandlingar som avslutas genom ingående av
avtal som utgör en otillåten direktupphandling. De föreslagna reglerna omfattar
därmed inte otillåtna direktupphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Detta innebär bland annat att äldre bestämmelser ska tillämpas på avtal som
ingåtts genom otillåten direktupphandling, vilken har påbörjats före
ikraftträdandet, även om avtal ingås efter ikraftträdandet. Förslaget behandlas i
avsnitt 5.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 16

Remiss - Promemoria med förslag till
utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

RS 2019/1223

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande överlämnas till Finansdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att Konkurrensverket överskridit
sina lagliga befogenheter i strid med lagen om offentlig upphandling, har Konkurrensverket på eget initiativ utarbetat en promemoria med lagförslag m.m. som främst
syftar till att ge verket utökade befogenheter. Promemorian har dock remitterats
Region Gotland av Finansdepartementet.
I promemorian föreslås i huvudsak att Konkurrensverket ska kunna intervenera i
upphandlingar på fler sätt än nu och därvid kunna förelägga vid vite att den
upphandlande myndigheten rättar sig efter verkets olika beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande. Av detta
framgår sammanfattningsvis att, förutom vad som i promemorian anförs om
antikorruptionsarbete, regionstyrelsen föreslås avstyrka förslagen i promemorian.
Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2019-10-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1381
11 december 2019

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Remiss. Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl. (Tofta
Camping), utökat förfarande
Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks, men regionstyrelsen vill särskilt poängtera vikten av att de
sociala perspektiven kring ett genomförande av planen beskrivs, samt att frågan kring
framtida vattenförsörjning av planområdet ges större tydlighet.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har 2019-11-27 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda ett förslag till detaljplan för rubricerat område, allmänt känt som
Tofta strand och Tofta camping.
Planförslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter
för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Planområdet
omfattar cirka 20 hektar och inrymmer bostäder i form av småhus på naturtomter i
anslutning till Solbacksvägen, bostäder i form av flerbostadshus vid Toftavägen, samt
uthyrningsstugor (bungalows) i mellandelen av området.
Översiktsplanen för det aktuella området möjliggör endast camping och rörligt
friluftsliv, men i planförslaget görs ändå bedömningen att bostäder i anslutning till
planområdets utkanter inte står i strid med översiktsplanens intentioner, då denna
inte redovisar någon exakt geografisk gräns för turistzonens område.
Området är en viktig mötesplats för såväl närboende som långväga besökare och
stranden är en av de mest besökta och mest barnvänliga på Gotland. Som sådan har
den ett stort värde som mötesplats för unga och barn. Ur ett socialt perspektiv är det
viktigt att området inte omvandlas till en plats med enbart restauranger och annan
service som inte är tillgängliga för barn och ungdomar.
Ärendebeskrivning

Planen möjliggör byggande av omkring 10 småhus för boende, 130 lägenheter i
flerbostadshus, 30 uthyrnings-bungalows och uppställning av ca 30 glampingtält. I
den del av planområdet där det redan idag bedrivs hotellverksamhet ges möjlighet att
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uppföra/komplettera en besöksanläggning (hotell, konferens, restaurang, spa mm)
om totalt 12 000 m2 BTA. Dessutom ett campingområde omfattande ca 23 000 m2.
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare, men omfattas av ”Planprogram för
Toftaområdet” från 2006. Planförslaget avviker till mindre del från planprogrammet
när det gäller möjliggörande av småhusbebyggelse. I översiktsplanen (Bygg Hela
Gotland) pekas området ut som en turistzon med utvecklingspotential som ska
planläggas för att säkerställa det rörliga friluftslivet och andra värden. Planen stämmer
överens med översiktsplanens intentioner då den möjliggör camping och rörligt
friluftsliv. Området för turistzon har ingen exakt geografisk avgränsning och inslag av
bostäder i anslutning till planområdets utkant bedöms inte motverka översiktsplanens
intentioner. Planen avviker också delvis från översiktsplanens rekommenderade
zonindelning vilket motiveras av att den bygger vidare på campingens befintliga
struktur, med husvagnar och husbilar nära Toftavägen och bilfritt närmare stranden.
Stranden är relativt kuperad, så stugorna bedöms i planförslaget få en begränsad
påverkan på upplevelsen från stranden. Det framhålls även som viktigt att
byggnaderna i dynlandskapet, som är det mest särpräglade för Tofta, utformas på rätt
sätt så att det inte påverkar helhetsupplevelsen negativt.
Regionstyrelseförvaltningen har inget formellt att invända när det gäller dessa
bedömningar, men anser att det är viktigt att det sociala perspektivet kring barn och
ungdomars fortsatta tillgänglighet till området belyses tydligare.
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När planarbetet inleddes 2011 låg planområdet utanför vad som av försvarsmakten
utpekats som influensområde för Tofta skjutfält. Under planarbetets gång har det
utpekade influensområdet utökats betydligt, varför planområdet nu befinner sig
innanför vad som utpekas som influensområde av försvarsmakten. Det ankommer
på länsstyrelsen och försvarsmakten att yttra sig i frågan huruvida tillskottet av
bostäder påverkar riksintresset negativt och om en sådan påverkan i sådana fall kan
accepteras. För att tidigt fastställa förutsättningarna i denna viktiga fråga anser
regionstyrelseförvaltningen att det finns skäl att ta initiativ till en dialog med
sakägarna i denna fråga.
Huvuddelen av planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten och ska anslutas till VA-nätet. Det kan inte med säkerhet
sägas att kapacitet för vattenförsörjning till planområdet finns i nuläget och avsikten
är därför att avvakta med ett antagande av planen till dess att vattenkapaciteten är
säkrad. Regionstyrelsen anser att denna fråga bör utredas närmare i syfte att ge alla
parter inklusive exploatör så goda planeringsförutsättningar som möjligt.
Innan antagandet av detaljplanen ska exploateringsavtal tecknas mellan regionen och
exploatören där det klargörs att den senare ska bära hela kostnaden för detaljplanens
genomförande. Avtalet ska innehålla en vitesklausul och bankgaranti för
säkerställande av utbyggnad av gator och flytt av va-ledningar.
Regionstyrelseförvaltningen ser det föreslagna upplägget som bra och anser att det
ger ett fullgott skydd mot ej förutsedda ekonomiska risker för regionen.
Planförslaget innehåller ett oförändrat antal parkeringsplatser, men uppfyller ändå
gällande parkeringsnorm. Det förutses att besökstrycket till området kommer att öka
och exploatören kommer sannolikt att behöva vidta åtgärder för att minska
parkeringsbehovet, det kan exempelvis vara att erbjuda låne- eller hyrcyklar eller att
erbjuda subventionerade kollektivtrafikkort till anställda och gäster. Enligt aktuell
parkeringspolicy bör en strävan vara att minst 10 procent av kommunala
parkeringsplatser utrustas med laddpunkter för elbilar.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på dessa förslag att minska bilberoendet för
anläggningens besökare, gäster och personal.
Tofta strand med tillhörande besöksanläggningar är i dag en viktig mötesplats för
såväl närboende som långväga besökare och dessutom är stranden en av de mest
besökta och mest barnvänliga på Gotland. Den har ett stort värde som mötesplats
för unga och merparten av strandbesökarna är familjer med barn. Inom platsens
”upptagningsområde” ligger såväl Eskelhems lågstadieskola som Klintehamns
högstadieskola. Det är viktigt att en utveckling inte innebär att de fria ytorna
inskränks och att besökare som idag använder platsen för rekreation och samvaro,
såsom barn och ungdomar, även fortsatt ges möjlighet att göra detta. Ur ett socialt
perspektiv är det viktigt att området inte omvandlas till en plats med enbart
restauranger och annan service som inte kommer att vara tillgängliga för barn och
ungdomar.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att planförslaget som helhet är bra och att
det ger förutsättningar för en positiv utveckling av ett område med stor potential
inom besöksnäring och rörligt friluftsliv. För delar av planförslaget anser
regionstyrelseförvaltningen att det är motiverat att mer tydligt utreda och/eller
beskriva konsekvenserna av ett genomförande. Det handlar i huvudsak om det
sociala perspektivet kring barns och ungdomars fortsatta tillträde till området, samt
kring frågan om framtida vattenförsörjning av planområdet.

Beslutsunderlag

MBN §279 beslut om samråd
Underrättelse om samråd
Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning MKB
Arkeologisk utredning
Dagvattenutredning
Översiktlig geoteknisk utredning
Naturvärdesinventering
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-20

MBN § 279

MBN § 279

TOFTA SALLMUNDS 4:1 M.FL - Detaljplan för
Tofta Camping - Samråd

MBN 2019/1218

Miljö- och byggnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2019-11-07,
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning daterad 2019-09-17, enligt 5
kapitlet plan- och bygglagen.

Sammanfattning

Planen möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för
besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av
småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till befintligt småhusområde. Bostäder
i form av flerbostadshus möjliggörs vid Toftavägen. Syftet med planen är att stärka
områdets fylla en funktion som en livfull mötesplats vid stranden, som är till för alla.
Bebyggelsen ska anpassas till naturens förutsättningar och utformas med stor hänsyn
till landskapet.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats till planarbetet. Förslaget är anpassat
till naturvärden, landskapsbild och friluftsliv för att undvika betydande negativ
miljöpåverkan.
Planområdet ligger numera inom influensområde för Tofta skjutfält.
Planen avviker från gränsdragningar i Översiktsplanen och programmet för Tofta,
men bedöms inte motverka deras intentioner.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Tofta
camping, 2019-11-07, och rekommenderar miljö- och byggnämnden att besluta om
samråd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Sara Lindh, planarkitekt. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) föreslår att:
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2019-11-07,
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning daterad 2019-09-17, enligt 5 kapitlet
plan- och bygglagen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-20

Protokollsutdrag
MBN § 279

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Plankarta, 2019-11-07
Planbeskrivning, 2019-11-07
Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-09-17
Sökande
Tofta Strand Resort AB, Johan Gate, Verkstadsgatan 1, 62141 VISBY
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Förslag till detaljplan för

Tofta Sallmunds 4:1 m.fl., Tofta Camping
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådshandling
Ärendenr: MBN 2019/1218
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-11-07

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2019/1218
Tofta Sallmunds 4:1
2019-11-07
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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HUVVUDRAG
Förfarande
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 2011-06-22.
Valet av förfarande motiveras av att planuppdrag gavs före 2015. Planen
bedöms vara av visst intresse för allmänheten och i behov av miljöbedömning.

Syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att stärka områdets funktion som en livfull mötesplats
vid stranden, som är till för alla. Planen ska bidra till att uppnå Region Gotlands
mål att öka sin attraktivitet som besöksmål. Bebyggelsen och marken ska
anpassas till naturens förutsättningar och utformas med stor hänsyn till
landskapet.
För att bidra till att stärka attraktiviteten som besöksmål möjliggör planen
friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare;
rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor.
Bostäder i form av småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till det
befintliga småhusområdet i nordost. Husen och tomterna ska så långt som
möjligt anpassas efter landskapet. Bostäder i form av flerbostadshus
möjliggörs vid Toftavägen för att, i linje med programmets intentioner,
förstärka Tofta centrum.

Utredningar
Färdigställda utredningar
• Miljökonsekvensbeskrivning 2019-09-17
• Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18
• Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17
• Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018
• Arkeologisk utredning steg 1, Gotlands Museum 2019-01-14

Bedömning av miljöpåverkan
En behovsbedömning, daterad 2018-03-21 har upprättats. Bedömningen var
att en miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning ansågs vara
nödvändig. Länsstyrelsen delade regionens bedömning i ett yttrande daterat
2018-04-16.
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att behandla planens effekt
på naturvärden, hälsa- och säkerhet, friluftsliv och landskapsbild.
En kort sammanfattning över miljökonsekvenserna redovisas under Kap.
konsekvenser av planens genomförande.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i södra Tofta, mellan stranden och Toftavägen. Närmsta
tätorter är Klintehamn (1,3 mil) och Visby (2 mil).
__________________________________________________________________________________
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Figur 1 Planområdets läge

Areal
Planområdet omfattar cirka 20 hektar.
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea/antal
Ändamål
enheter/yta
Kvartersmark
Bostäder, småhus
Bostäder, flerbostadshus
Bungalows
Glampingtält
Besöksanläggning
Besöksparkering
Camping

Ca 10 bostäder
Ca 130 bostäder
30 enheter
30 enheter
12 000 m2 BTA
Ca 15 000 m2
Ca 23 000 m2

Allmän plats, enskilt
huvudmannaskap
Gatumark

Ca 8 000 m2

Markägoförhållanden
Huvuddelen av marken inom planområdet (Tofta Sallmunds 4:1 del 1 och 2)
ägs av Tofta Strand Resort AB. Eskelhem Ekeby 1:23 och Tofta Fättings 1:88
ägs av Tofta Bad AB. Eskelhem Bringsarve ägs av bostadsrättsföreningen Tofta
Resort.
__________________________________________________________________________________
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Tofta Sallmunds 4:1 del 1 och 2 skiljs åt av en del av en samfällighet (Tofta S
16>1) samt en del av den privatägda fastigheten Tofta Krokstäde 1:37, dessa
delar samt gemensamhetsanläggningen GA:7 ingår också i planområdet. Ingen
kommunalt ägd mark finns inom området. Den angränsande stranden utgörs
av samfälld mark.

Figur 2 släpp som bevaras mellan planområdet och angränsande småhusområde, del av
Tofta S16 och Tofta Krokstäde 1:37

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplanen (Bygg Hela Gotland) pekas området ut som en turistzon med
utvecklingspotential som ska planläggas för att säkerställa det rörliga
friluftslivet och andra värden.
För att värna det rörliga friluftslivet och samtidigt möjliggöra en utveckling av
campingnäringen bör anläggande och utveckling av campingplatser prövas i
detaljplan. Alla campingplatser ska ha fullgoda VA-lösningar. På en
campingplats bör i allmänhet den dominerande campingformen vara rörlig
camping. För att inte äventyra det långsiktiga campingändamålet ska
fastighetsdelning inom campingområde ske restriktivt.
Översiktsplanen anger en princip hur strandnära campingplats bör
struktureras.

__________________________________________________________________________________
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Figur 3 Princip för hur strandnära camping bör struktureras.

Planens överenstämmelse med ÖP
Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner då den möjliggör
camping och rörligt friluftsliv. Området för turistzon har ingen exakt geografisk
avgränsning, inslag av bostäder i anslutning till planområdets utkant bedöms
inte motverka översiktsplanens intentioner.
Planen avviker delvis från översiktsplanens rekommenderade zonindelning
vilket motiveras av att den bygger vidare på campingens befintliga struktur,
med husvagnar och husbilar nära Toftavägen och bilfritt närmare stranden.
Hotell möjliggörs där det redan bedrivs hotell och i anslutning till det
planerade hotellet möjliggörs ett komplement av campingstugor. Planen
säkerställer ett respektavstånd till stranden i linje med översiktsplanen.
Förändringen i zonindelningen bedöms inte motverka översiktsplanens
intentioner.

Detaljplaner
Planområdet är inte sedan tidigare planlagt.

Program för planområdet
Området omfattas av ”Planprogram för Toftaområdet”. Byggnadsnämnden
godkände planprogrammet 2006-12-06.
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Figur 4 Karaktärområden enligt programmet för Toftaområdet

Centralt i Tofta längs väg 140 (område D på kartan) är det lämpligt att utveckla
tätortskaraktären. Med en högre exploatering än omgivande områden
förstärks Toftas centrum och tätorten kan få en tydligare identitet. Medveten
placering av byggnader kan skapa ett tydligare gaturum. Ett grönstråk pekas ut
genom planområdets södra del.
Programmet har en översiktlig karaktär och nämner inget specifikt om
Campingen. Förtätningsprincipen är att ny bebyggelse ska överensstämma
med omgivningens karaktär. Stråk som binder samman strandzonen med
områdena inåt land bör bevaras och utvecklas. Återvändsgator bör generellt
undvikas så att en genomgående gatustruktur åstadkoms.
Planområdet gränsar till ett karaktärsområde som benämns B på kartan ovan.
Tomterna är stora med tydlig naturkaraktär. Förhållandet mellan bebyggd yta
och bevarad naturtomt är betydelsefullt för att bevara karaktären.
Överenstämmelse med programmet
Planen möjliggör högre exploatering med bostäder längs Toftavägen, i enighet
med programmets intention att förstärka Toftas centrum. Planen avviker från
programmets gränsdragning genom att den möjliggör småhusbebyggelse
utanför ett föreslaget utbyggnadsområde, dock i anslutning till ett befintligt
bostadsområde. Den nya bebyggelsen ska ha liknande karaktär som det
befintliga området (karaktärsområde B). Förändringen är liten och bedöms
inte motverka intentionerna i programmet.

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för:
• Högexploaterad kust MB 4:4.
• Gotland MB 4:2
• Rörligt friluftsliv MB 3:6
• Försvarsmaktens Stoppområde för höga objekt
• Försvarsmaktens område med särskilt behov av hinderfrihet
• Försvarsmaktens MSA influensområde luftrum
• FM influensområdet för skjutbuller, Tofta Skjutfält
När planarbetet inleddes låg planområdet utanför försvarsmaktens utpekade
influensområde för Tofta skjutfält. Under planarbetets gång har
__________________________________________________________________________________
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influensområdet utökats med betydlig omfattning, planområdet ligger numera
innanför utpekat influensområde. Det är en statlig bedömningsfråga huruvida
tillskottet av bostäder påverkar riksintresset negativt och i sådana fall om
påverkan är acceptabel, försvaret behöver inkomma med samrådsyttrande i
frågan.
Konsekvenser på riksintressen redovisas under Kap Konsekvenser av planens
genomförande.

MARKENS BESKAFFENHET
Geotekniska förhållanden
Jordarten inom området cirka 100 meter från Toftavägen består av Postglacial
sand. Övriga området utgörs av flygsand.

Figur 5 Utbredning av flygsandsområde.

En geoteknisk utredning har gjorts inom ramen för planarbetet (Kv. Sallmunds
1:4 mfl, Tofta, Projekterings-PM Geoteknik, Översiktlig geoteknisk
undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18). Ändamålet med den
geotekniska undersökningen är att ge underlag för detaljplanen
och preliminära dimensioneringsparametrar.
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett fyllningseller mulljordlager, bestå av sand eller sandigt grus på ett lermoränsskikt
direkt på kalkstensberget.
Sandens mäktighet på moränlagret är mellan ca 0,3–2 meter i områdets östra
del, mot Väg 140. Mot strandkanten i väster är sandens mäktighet generellt
mer än 3,5 meter. Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s
jorddjupskarta och de utförda borrningarna, ligga mellan ca 3–5 meter under
markytan. Jorden tillhör generellt icke till måttligt tjällyftande jordarter.
__________________________________________________________________________________
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Grundläggning
Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt,
t.ex. med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull- och eventuell
fyllningsjord tas bort innan grundläggning. Vid grundläggningsarbetena krävs
inga speciella markförstärkningsåtgärder.
I den geotekniska utredningen framgår mer information om grundläggning,
schaktning, dimensionering och säkerhetsklass.

Stabilitetsförhållanden
Enligt SGI:s digitala kartunderlag ”Förutsättningar för erosion vid sjöar, längs
havskust och vid vattendrag” markeras Tofta Strand som ett område som har
förutsättningar för stranderosion. Kartan visar inte om stranden faktiskt
eroderar utan bara på att de geologiska förutsättningarna finns. Erosionen
beror, förutom den eroderbara jorden, också på faktorer som bland annat
vågexponering, vattenhastighet, strömmar, marklutning och vegetation.
Enligt den geotekniska utredningen är de brantaste befintliga släntlutningarna
i sanden inom planområdet är ungefär 1:2 eller ca 27°. Detta är släntlutningar
som ligger i nivå med tillräcklig säkerhet för skred. Eftersom slänterna
generellt är gräs- och/eller trädbevuxna ges än större säkerhet mot
erosionsorsakade skred. De i övrigt normalt flackare släntlutningarna och de
förhållandevis låga nivåskillnader som det rör sig om ger en än bättre säkerhet
mot skred.
Vid placering av byggnader i anslutning till större och brantare slänter bör
eventuella behov för och utformning av erosionsskydd, förutom befintlig
växtlighet, utredas i detalj.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar.
Ej heller föreligger risk för stabilitetstekniska problem.

Hydrologi
Planområdet har sårbarhet klass 2: berggrunden är överlagrad av ett tjockare
jordtäcke med stor genomsläpplighet (sårbarhetskartan).
Den lågpunktskartering som är gjord för Gotland visar platser med sänkor där
vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn, beräknat utifrån Lantmäteriets
höjdmodell NNH (2M). Denna ger därmed indikationer på vilka områden som
behöver utredas närmare vad gäller risken för översvämning. Inom
planområdet finns större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.
Det geotekniska utredningen bedömer att vatten tidvis kan bli stående nära
markytan inom de låglänta delar av området på grund av moränens låga
permeabilitet . Detta är speciellt aktuellt vid den omfattande lågpunkten i
östra delen av planområdet. Här bedöms moränjorden bilda en liten vall mot
den naturliga avrinningen mot Östersjön. En dagvattenutredning har utförts
för området som ger förslag till hur problemet ska avhjälpas (se Kap. Teknisk
försörjning).
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I den geotekniska utredningen påträffades vatten ca 1,6–3 meter under
markytan. Markvatten bedöms generellt kunna strömma på det tätare
lermoränlagret i samband med riklig nederbörd eller i samband med
snösmältning. Grundvattennivån bedöms i stort sammanfalla med vattennivån
i Östersjön. Risken för fria vattenytor inom området, även vid ökade
nederbördsmängder, bedöms vara liten.

Radon
Lågriskområde (klass 1). Byggnation av bostäder och allmänna lokaler ska ske
med radonskyddad konstruktion om inte särskilda mätningar görs.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning steg 1 har utförts för området som visar på att det
inte finns indikationer på att det i finns något som kräver ytterligare
antikvariska insatser inom utredningsområdet (Arkeologisk utredning steg 1,
Gotlands Museum 2019-01-14).
Det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och
iakttagelser är av stort värde och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands
län.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdets avgränsning

3
2
1

4

Figur 6 Planområde markerat med gul linje, strandskydd markerat med blå linje

Strandskyddet är 100 meter. En del av den fastighet som ägs av Tofta strand
ligger innanför strandskydd. Cirka åtta stugor/uthus ligger inom strandskyddat
område (nr 2 på bilden ovan) och ingår i detaljplanen. Detaljplanen medger
byggrätt endast för befintlig bebyggelse med liknande volym som nuläget.
Området som används som husbilscamping är också med i planområdet, även
inom de delar som utgörs av strandskydd (nr 1). Denna del ska vara obebyggd
för att bevara den öppna landskapsbilden mellan Toftavägen och havet.
Strandskyddets gräns utgör planområdesgräns mot stranden inom
oexploaterade områden, eftersom det i nuläget inte finns några planer på
nybyggnation inom strandskyddat område att ta ställning till. Om det i
__________________________________________________________________________________
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framtiden skulle uppstå eventuella behov av enskilda byggnader som är i linje
med strandskyddets syfte så kan det då prövas från fall till fall genom bygglov.
En obebyggd buffertzon på fem meter reserveras till strandskyddat område
vid delar som inte är ianspråktagna. Några stråk går ut i fastighetsgräns för att
tydliggöra att marken är avsedd att förses med spänger.
Mot Toftavägen följer planområdesgränsen det förmodade vägområdet. Vilket
har antagits vara cirka 1,5 meter in från gång- och cykelvägen (vägkant) (nr 4).
Trafikverkets ombeds yttra sig i frågan.
Ingen ny bebyggelse möjliggörs inom 30 meter från Toftavägens körbana
(vägkant). Befintlig bebyggelse ligger dock närmare, planen fastställer
befintliga byggnaders byggrätt. I norr ingår en del av en samfällighet och en
stamfastighet i planområdet (röd linje). I övrigt följer plangränsen
fastighetsgränserna.

Landskapsbild
Förutsättningar
På Gotland finns ett stort antal natursköna stränder, där upplevelsen av
mänsklig påverkan är relativt liten. Av de många stränderna på Gotland är
Tofta strand en av dem som mest präglas mest av mänsklig aktivitet och
kommers sommartid.
Landskapsbilden har olika karaktär inom området och varierar över året. Längs
Toftavägen och vid strandkanten är landskapsbilden öppen och präglad av
campingverksamhet. Mellandelen av stranden är kuperad och bevuxen med
träd, med en något mindre känslig landskapsbild. Över vattnet upplevs
stranden med dynerna som fond och det är människolivet på stranden som
formar upplevelsen.
Landskapet kan delas upp i fyra olika landskapstyper: Strandskog,
dynlandskap, sandstrand och bebyggd kulturmark, där dynlandskapet är det
mest särpräglade för Toftaområdet.

Figur 7 Landskapsbild mot Toftavägen
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Figur 8 Mellandelen av planområdet utgörs av tallbevuxna sanddyner.

Figur 9 Landskapsbilden vid stranden

Förändringar
Bebyggelsen ska anpassas till naturens förutsättningar och utformas med
hänsyn till landskapet. Upplevelsen av stranden är särskilt viktig, den nya
bebyggelsen ska utformas och placeras så att den inte påverkar frihetskänslan
på stranden.
Från vägen kompletteras campingen med flerbostadshus som marker
tätortskaraktär i enlighet med programmet för Tofta.
I mittendelen av området möjliggörs uthyrningsstugor/Bungalows. Stranden är
relativt kuperad, så stugorna får en begränsad påverkan på upplevelsen från
stranden. Det är viktigt att byggnaderna i dynlandskapet, som är det mest
särpräglade för Tofta, utformas på rätt sätt så att det inte påverkar
helhetsupplevelsen negativt.
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Syftet med planen är att stärka områdets fylla en funktion som en livfull
mötesplats vid stranden, som är till för alla. En besöksanläggning med hotell,
spa mm. möjliggörs på redan ianspråktagen mark, i navet av Tofta Camping.
I anslutning till befintligt småhusområde möjliggörs en komplettering av
småhus. Enligt planens syfte ska kompletteringen anpassas till naturens
förutsättningar och utformas med stor hänsyn till landskapet.

Illustrationsplan

E

G

F

B

A

D

H

C
B

Figur 10; A =Hotell & spa, B=Camping, C=Livsmedelsbutik, D= Flerbostadshus, E= Småhus, F=
Bungalows, G=Glamping, H=Besöksparkering, svarta byggnader = befintliga byggnader.
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Friluftsliv och camping
Planen möjliggör camping och friluftsliv (N) inom delar där det idag bedrivs
campingverksamhet. Camping innefattar plats för tillfällig uppställning av tält,
husvagnar och husbilar. För att kunna fungera tillsammans med det rörliga
friluftslivet är camping inom N- Friluftsliv och camping endast avsedd för
enkelt flyttbara enheter och de servicebyggnader som behövs för
verksamheten. Ingen form av uthyrning av campingstugor ingår i
användningen. Detta ingår istället i O- Tillfällig vistelse (Boverket).

N

I användningen ingår också tillhörande verksamheter som servicebyggnader
och de byggnader och anläggningar som behövs för driften av campingen. Det
kan till exempel vara byggnader för personlig hygien, miljöhus,
transformatorstationer, elstolpar, butiker, restauranger, kiosker,
receptionsbyggnader, förråd, lekplatser, badplatser och parkering. I
användningen ingår också områden, anläggningar och byggnader som ska vara
till det rörliga friluftslivet. Inom områdets centrala delar preciseras ingen
byggrätt för servicebyggnader då de förväntas uppföras i en rimlig mängd och
volym. Inom de mer känsliga delarna preciseras byggrätt för servicebyggnader.

N1
b3

Inom några delar preciseras användningen till att endast omfatta friluftsliv
med tillhörande servicebyggnader (N1), för att hålla natur och stråk öppna för
det rörliga friluftslivet och för att begränsa användningen av motorfordon.
Vissa delar har höga naturvärden och ska därför inte bebyggas (prickmark)
eller hårdgöras (b3)

Tillfällig vistelse
O

Användningen O står för tillfällig vistelse. Med tillfällig vistelse avses tillfällig
övernattning. I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den
tillfälliga vistelsen, som till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa,
gym och lekplats. Även de personalutrymmen som behövs ingår. Tillfällig
vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av
varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att
tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är
varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom
användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller
fritidshus (Boverket). Användningen tillfällig vistelse ligger till grund för
preciseringarna inom olika delområden.

O1

Inom ett område möjliggörs övernattningsstugor (bungalows) för att bidra till
ett varierat utbud av boendealternativ på campingen (O1).
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Figur 11 Område med Bungalows

Stugorna närmast stranden kan uppgå till högst 5 meter i nockhöjd, vilket
motsvarar 1 -1,5 våning med platt eller lutande tak. Stugorna längre in kan
uppgå till högst 7 meter i nockhöjd, vilket motsvarar cirka 1,5 våning med
lutande tak eller 2 våningar med plattare tak.
e3
f1

Planen möjliggör 30 stugor/bungalow inom hela användningsområdet (e3).
Varje stuga kan vara högst 50 m2 i byggnadsarea. Fasaden ska vara i trä för att
harmonisera med naturen (f1). Intentionen är att Bungalowsen ska en koppling
till hotellet och bidra till att erbjuda en mångfald av övernattningsalternativ
för besökare.
Inom delar av stugområdet får byggnader inte uppföras (prickmark). Dessa
delar har höga naturvärden och/eller är rättighetsområden för underjordiska
ledningar.

Figur 12, inspirationsbild på Bungalows

O3
e13

Inom en del av området möjliggörs så kallad ”Glamping”(O3). Vilket är tält
som står på trädäck och som avses att hyras ut under stora delar av året.
Planen möjliggör 30 tältenheter (e13). Denna typ av tält skiljer sig från vanliga
tält, som i linje med allemansrätten får ställas upp i naturen ett par dygn.
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Figur 13 Glamping

Figur 14 Besöksanläggning med hotell, spa mm.

O2

e4
e14
e15

Centralt i området möjliggörs en besöksanläggning som omfattar hotell och
konferens mm. (O2). I användningen ingår sådan verksamhet som
kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till exempel kontor, butiker,
restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som behövs
ingår. Byggnaden är tänkt att uppföras i motsvarande fyra våningar.
Bottenvåningen kräver hög rumshöjd, likaså tekniska installationer. Därför kan
nockhöjden uppgå till högst 18 meter. Största byggnadsarea är 3500 m2 (e4)
och bruttoarea 1200 m2 (e14). Området är tänkt användas för en större
sammanhängande anläggning för att erbjuda variation av boendealternativ
enligt planens syfte, därför begränsas antalet byggnader inom området till
högst fem (e15).
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Figur 15, Inspirationsbilder på hotell, restaurang, spa och konferens

Bostäder
Förutsättningar
Bebyggelsen i Tofta utgör en blandning av fritids- och permanentboende.
Trenden de senaste åren har varit att flera önskar bygga om fritidshus till
permanentboende.
Planen gränsar till ett småhusområde i nordöst. Området präglas av
strandnära småhus i skog som ligger på en backe, i relativt kuperad terräng.

Figur 16, gräns mellan planområdet tv och befintligt bostadsområde th

Öst om campingen har den närliggande bebyggelsen något tätare karaktär,
med villaområden.
B

Förändringar
Planen möjliggör inslag av bostäder med olika karaktärer (B). I norr möjliggörs
småhus på naturtomter, längre söderut flerbostadshus.
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Naturtomter med småhus
På naturtomterna får friliggande enbostadshus uppföras (f2).Bebyggelsen och
marken ska ha hög grad av anpassning till naturen, i enighet med planens
syfte. Fasaderna ska vara i trä (f1). En del av marken närmast friluftsområdet är
prickad, dvs där får inte byggnader uppföras, dels för att där finns naturvärden
och dels för att skapa en obebyggd buffert mot naturen.

f2
f1

n1
a1b4

d2
d1

p1
e1
e2

Markens höjd får inte ändras för att bevara platsens naturliga förutsättningar
(n1). Den innebär att marken kan jämnas till under byggnaden, men det är inte
möjligt att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar
markens höjdläge. Undantag får göras där det krävs för att uppfylla lagkrav på
tillgänglighet, så länge inte syftet med planen motverkas. En begränsad del (15
%) av marken inom respektive fastighet får hårdgöras (a1b4) för att bevara den
naturliga marken.
För tomterna i slänten är minsta fastighetsstorlek är 1300 m2, i enighet med
programmets rekommendationer (d2). Minsta fastighetsstorlek för tomterna i
norr är 1000 m2 (d1). Tomerna är mindre, vilket motiveras av att det finns
naturvärden i dess bakkant. För att spara naturlig mark har tomerna mindre
djup, vilket påverkar tomtstorleken.
Bebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd på 8 meter, vilket
motsvarar 1,5-2 våningar. Byggnader ska placeras minst 3,5 meter fån
fastighetsgräns (p1). Byggnadsarean (footprint) begränsas till 160 m2 per
fastighet (e1). Det inkluderar även bygglovspliktiga komplementbyggnader.
Bruttoarean får uppgå till 200 m2 per fastighet (e2). Bruttoarea omfattar
mätvärda delar av våningsplan inklusive ytterväggar. Det innebär
tvåvåningshus måste uppföras med mindre ”footprint” än envåningshus, för
att begränsa volymerna.

Figur 17 Inspirationsbild, villor

f3

Flerbostadshus
Enligt programmet bebyggelsen i området markera tätortskaraktär, därför får
endast flerbostadshus eller radhus uppföras inom området (f3).
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Figur 18 Flerbostadshus

p2
f1
e4

Flerbostadshusen ska placeras med en långsida mot vägen för att förbättra
ljudmiljön, så en tystare sida möjliggörs mot en gård (p2). Trätemat fortsätter
som en röd tråd genom området (f1). Byggnader får uppgå till högst 12 meter
mot Toftavägen, vilket motsvarar cirka 3 våningar. Största byggnadsarea med
kompletterande bebyggelse som förråd inräknat är 3500 m2 (e4).
Planens uttalade syfte är att bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till
landskapet. Flerbostadshusen kommer att vara väl synliga från Toftavägen så
det är viktigt att de utformas med hög arkitektonisk kvalité för att bidra till ett
positivt inslag i landskapsbilden.

Offentlig och kommersiell service
Förutsättningar
Inom planområdet finns kommersiell service i form av bland annat restaurang,
kiosk och mataffär. Verksamheterna är öppna under turistsäsongen. Närmsta
matvarubutik som är öppen året runt ligger ca 1,5 mil från planområdet.
Närmsta grundskola ligger i Eskelhem (f-3) och Västerhejde (F-6), cirka 7 km
respektive 14 km från planområdet. Skola för årskurs 7 och uppåt finns i Visby.
Avståndet till Visby är cirka 2 mil. En enskild förskola finns vid kyrkan i Tofta.
På motsatt sida av Toftavägen finns planberedskap för ytterligare en förskola.

C1

Förändringar
Planen möjliggör ett tillskott av kommersiell service, särskilt sommartid. Ett
genomförande av planen bedöms även förbättra förutsättningarna för
verksamheter som kan ha öppet året runt. Inom området C1N möjliggörs en ny
livsmedelsbutik, restaurang och service kopplat till campingen.
I stråket mellan parkeringen och stranden finns det idag några mindre
byggnader som används för småskalig kommers under sommaren, planen
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e5

möjliggör att det kommersiella strandstråket kan finnas kvar. Byggnaderna
inom stråket ska användas för handel och service (e5)

Tillgänglighet
Ett genomförande av detaljplanen kommer att förbättra tillgängligheten för
människor med funktionsnedsättning.
n2

Sandstranden är relativt kuperad och underlaget gör den otillgänglig för
många. För att minska det stora slitaget som uppkommer av högt besökstryck
ska spänger anläggas, vilket även förbättrar tillgängligheten till stranden (n2)
Vissa gator och stråk mellan stugor och hotell behöver packas eller hårdgöras
för att möjliggöra tillgängliga kopplingar Det är samtidigt viktigt att de
hårdgjorda ytorna begränsas för att inte förändra strandkaraktären.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Lekplats och sportaktiviteter finns inom planområdet. Intentionen är att dessa
funktioner ska finnas kvar och utvecklas.

Naturmiljö
Förutsättningar
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts i området i juli 2018
(Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018). Utredningen visar att
Sanddynsområdena har mycket höga naturvärden med förekomst av ett stort
antal rödlistade eller fridlysta arter. Det finns områden med Natura-2000
naturtyper. Inventeringen visar även vilka Natura-2000 naturtyper som har
gynnsam respektive otillräcklig bevarandestatus.
Naturvärdena är lägre i de delar som nyttjas for campingverksamheten.
I tallskogen är det viktigt undvika trädfällning eftersom att de befintliga träden
kan bli av betydelse för insekter.
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Figur 19 Inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår

Förändringar
Strukturen är anpassad efter områdena med höga naturvärden. Målet är att
undvika byggnation på områden med högst naturvärden.

n2

Besökstrycket och slitaget på naturvärdena i sanddynerna är högt och kan
komma att öka i framtiden. Av den anledningen är det viktigt att det byggs
spänger för att kanalisera besökare och därmed avlasta sanddynerna (n2).
I den till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen redovisas planens
konsekvenser på naturmiljön. En kort sammanfattning av planens
konsekvenser på naurmiljö finns även under Kap. Konsekvenser av planens
genomförande.

Strandområden
Strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. Inom 100 meter från stranden
finns idag ett tiotal stugor/mindre servicebyggnader. Ingen ny bebyggelse
möjliggörs inom strandskyddat område.

Kulturvärden
Stranden är utpekad som värdefullt kulturlandskap.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykeltrafik
Förutsättningar
Planområdet nås med bil via Toftavägen (väg 140). Årsmedeldygntrafiken på
sträckan i anslutning till planområdet uppgick år 2018 till 2 730
fordonsrörelser, av dessa utgjorde lastbilar 290 (10%). Skyltad hastighet är 80
km/h.
Enligt Trafikverkets 2018 års Basprognoser beräknas persontransportarbetet i
Sverige med personbil öka med 1.0 % årligen vilket motsvarar en ökning med
31 % under prognosperioden 2014-2040. Trafiken (ÅDT) vid planområdet
beräknas uppgå till 3 550 rörelser år 2040.
Det finns separerad cykelbana från Visby till planområdet. Cykelbanan är
under utbyggnad norrut från Västergarn till Norra kustvägen.
Inom campingområdet finns idag ett antal körbara anslutningar för
servicefordon och campinggäster. De flesta besökare parkerar vid den stora
parkeringen vid områdets entré.
Förändringar

Figur 20, Gator och stråk

GATA1

Området ska fortsätta präglas av naturen och trafiken inom den mer havsnära
delen ska begränsas till fordon som krävs för varutransporter, avfall, säkerhet
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och underhåll samt för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna nå
området. Några körbara gator planläggs som allmän plats med enskilt
huvudmannaskap (GATA1) och bygger på befintliga körbara anslutningar.
Gatorna avslutas i vändplaner för att begränsa biltrafiken inom området.
Utformningen av gatorna är viktig för landskapsbilden. Gatorna ska utformas
med grus eller vid behov hårdgöras med material som visuellt smälter in i
sanden. Gatorna bör inte vara bredare än nödvändigt. Utöver gatorna behöver
ett antal mindre körbara anslutningar anläggas av brand- och
tillgänglighetsskäl för att komma åt Bungalowsområdet, hotellet mm.
Nya tillgängliga gångstråk ska anläggas, bland annat i form av spänger för att
kanalisera besökare genom området och ut mot vattnet.

Angöring och utfart
Angöring till campingen, besöksverksamheten och stranden kommer att
fortsätta ske vid Toftavägen, den befintliga utfarten behålls i befintligt läge.

Figur 21 Angöring av bostäder

Småhusen ska angöras via Solbackvägen (nr 1 på figur ovan). Det norra
småhusområdet ska angöras direkt från Solbacksvägen (nr 3). Anslutning i
bakkant av tomterna, inom friluftsområdet är olämpligt då det finns
naturvärden där. En ny anslutning (nr 2) från Solbacksvägen möjliggörs för att
angöra södra småhusområdet (nr 4). Det södra småhusområdet angörs från en
ny gata söderifrån (nr 4), eftersom marken norr om bostäderna är för kuperad.
En ny utfört föreslås mot Toftavägen för förbättrad angöring för
flerbostadshusen (nr 5). Tillstånd för en ny utfart måste sökas hos Trafikverket.
Inget utfartsförbud har reglerats mot Toftavägen eftersom det krävs statligt
tillstånd för utfart.
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Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Toftavägen, som är en av de mest busstrafikerade
landsvägarna på Gotland.

Parkering
Parkering för boende och verksamheter ska ske inom kvartersmark,
boendeparkering möjliggörs inom kvartersmark vi flerfamiljshusen.
Antalet parkeringsplatser ska uppfylla fastställd parkeringsnorm.
Två stora ytor reserveras för parkering för besökare till stranden och
besöksverksamheterna, på samma plats som det idag finns parkering. Antalet
parkeringsplatser kommer att vara i stort sett oförändrat efter ett
genomförande av planen, men besökstrycket förväntas öka.
Parkeringspolicyn föreslår flera åtgärder som verksamhetsägare kan arbeta
med för att minska parkeringsbehovet, några av dessa som kan vara aktuella
för området är:
• Erbjuda låne- eller hyrcyklar.
•
Rabatterade (minst 50 procent) eller helt subventionerade
kollektivtrafikkort till anställda och gäster.
Parkeringsavgifter som täcker alla kostnader för en
•
parkeringsanläggning (har redan införts).
Enligt aktuell parkeringspolicy bör region Gotland sträva efter att minst 10
procent av kommunala parkeringsplatser utrustas med laddpunkter. Det är
önskvärt att en sådan princip appliceras på parkeringen inom området.

HÄLSA & SÄKERHET
Buller
Förutsättningar
Enligt riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader bör trafikbuller inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats. Om den ekvivalenta ljudnivån överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida (högst 55
dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå).

p2

En trafikbullerberäkning har gjorts med hjälp av Trivectors buller utifrån
Trafikverkets basprognos 2040 (se Kap Gator och trafik). Beräkningen visar att
30 meter från vägen uppgår bullernivåerna till 58 dBA ekvivalentnivå och 72,5
dBA maxnivå. Riktvärdena klaras. Trafikbullret kan ändå upplevas störande
trots att nationella riktvärden klaras. För att minska bullernivåerna ytterligare
och möjliggöra en tyst gård så ska flerfamiljshusen placeras med en av
långsidorna mot vägen, som då fungerar som bullerskärm (p2). Ju mer
kringbyggd gård desto mer ljuddämpning uppnås på gårdssidan.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området ingår i det regionala verksamhetsområdet för VA och området ska
anslutas till VA nätet. Anslutningspunkt finns. Kapacitet finns eventuellt i
dagsläget, alternativt när ledning till Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk är
utbyggd. Bräckvattenverket ska säkra dricksvattenförsörjningen på södra
Gotland och avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Innan planen
kan antas ska vattenkapaciteten vara säkrad.
u1
e8

VA-ledningar ska huvudsakligen ligga i befintligt läge och säkras genom
ledningsrätt (u1). På ledningarna får inga byggnader uppföras, med undantag
för tekniska anläggningar (e8). Ledningarna ska flyttas vid flerbostadshusen.
Plankartan reserverar plats för ett nytt läge. (Se mer i Kap
genomförandefrågor).

Dagvatten
Planområdet ligger nära recipienten Östersjön som har ett allmänt
övergödningsproblem. En exploatering får inte leda till en ökad
föroreningsbelastning av Östersjön. En dagvattenutredning har gjorts i
samband med planarbetet (Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-0917).
Områdets geotekniska förutsättningar med sand på ett lermoränsskikt direkt
på kalkstensberget innebär att infiltrationsmöjligheterna i området i huvudsak
är högt, med undantag för några lägen där vatten kan bli stående.

b2

Till följd av de naturliga förutsättningarna ska fokus vara rening av
trafikdagvatten för att sedan infiltrera det. Växtbäddar med en yta
motsvarande 3–5% av parkeringsytorna ska anläggas i lågpunkter främst för
rening av föroreningar men det kan även ha en positiv påverkan vid större
regn (b2).
Alla nya byggnader ska ha stenkistor för infiltration av takvatten, vilket får en
positiv påverkan på den naturliga grundvattenbildningen.

(+6)

b3

Det finns risk för ansamling av vatten inom lågpunkter vid häftiga regn, som
vid så kallat 100-årsregn. I utkanten av en större lågpunkt möjliggörs ny
bebyggelse. Byggnader vid detta område har höjdsatts (+6) så risk för skador
undviks vid 100-årsregn. Det innebär att marken behöver höjas med 0,4 meter
jämfört med befintlig marknivå. Ytliga avrinningsvägar ska därutöver anläggas
från lågpunkten mot havet, speciell hänsyn till detta ska tas vid
detaljprojekteringen av området. Marken vid lågpunkten får inte hårdgöras
(b3) (se Kap Konsekvenser av planens genomförande, klimatanpassning).
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Figur 22 Blå pilar visar ytliga avrinningsvägar som ska anläggas.

Resultatet från dagvattenutredningen visar att det totala framtida
flöde/avrinningen för hela området förväntas öka från 700 l/s till 1060 l/s med
en ökning på 51% efter exploatering vid ett 20-års regn. Detta är på grund av
en ökning i hårdgjorda ytor som parkering och bostäder/hus och att en
klimatfaktor på 1,25 används vid beräkning av framtida flöde. Nya ledningar
ska dimensioneras för framtida flöden.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras, som exempelvis solceller på tak.

El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät. En utbyggnad enligt detaljplanen
kräver flytt av elledningar. Exploatören ansvarar över och bekostar
ledningsflytt.

Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät. Teleledningar berörs av
exploatering enligt förslaget. Exploatören ansvarar över och bekostar
ledningsflytt.

Fiber
Fiber finns inom området. En fiberledning berörs av förslaget och behöver
flyttas.
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Avfall
Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via gatumark/parkering. Om rundslinga ej
anordnas ska gatorna avslutas med vändplan. Planen ger möjlighet till både
vändplan och rundslinga mellan hotellet och livvakternas hus.
Småhustomterna löser sin avfallshämtning genom egna kärl som dras ut till
gata.

Figur 23 Fastighetsägarens redovisning av tänkt avfallhämtning: hämtställen markerat med
rött, upptagningsområden inringade med blått streck

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Inledning
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan i sig.
Bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandet regleras i kommande genomförandeavtal.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt. Avgörande av frågor som avser fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, brandsäkerhet mm prövas och genomförs enligt
respektive särskild lag.
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Organisatoriska frågor
Preliminär Tidplan för planarbetet
Samråd:
Fjärde kvartalet 2019
Granskning:
Andra kvartalet 2020
Antagande:
Fjärde kvartalet 2020
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands (regionens)
beslut om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren då får någon ersättning.
Markägoförhållanden
-Tofta Sallmunds 4:1 skiften 1 och 2 som ägs av Tofta Strand Resort AB,
-Tofta Fättings 1:88 och Eskelhem Ekeby 1:23 som ägs av AB Tofta Bad
-Eskelhem Bringsarve 1:20 som ägs av BRF Tofta Resort.
Planen omfattar också en del av Tofta S 16>1 och Tofta Krokstäde 1:37.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Huvudmannaskap för allmän platsmark inom planområdet
Huvudmannaskapet för gatumark (GATA1) är enskilt. Det innebär att
exploatören/fastighetsägaren/fastighetsägarna är ansvariga för anläggandet
av gatan. För skötseln och underhållet av de gator som betjänar
bostadskvarteren (B) bör gemensamhetsanläggningar med tillhörande
samfällighetsförening inrättas för att organisera detta. För planområdets norra
del (småhusdelen) bör de nybildade fastigheterna ingå i den befintliga
gemensamhetsanläggningen Tofta GA:7.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av den säsongsbetonade prägeln
på området och att det finns en lång tradition av enskilt huvudmannaskap i
området och dess omnejd. Närliggande bostäder uppfördes ursprungligen som
fritidshus.
Huvudmannaskap för vatten, avlopp och dagvatten
Större delen av planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten. Regionen är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna.
El, tele och fiber
Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för elnätet och Skanova AB är huvudman för telenätet. Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna
ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkter eller
inom fastighet. Fiber finns via Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening.
Kvartersmark
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Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för byggande, drift och underhåll inom
kvartersmark samt för fastighetsbildning

Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning
Fastighetsägaren/exploatören har det hela ansvaret och ska bära hela
kostnaden för detaljplanens genomförande.
Fastighetsbildning med mera
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och andra motsvarande fastighetsrättsliga frågor
handläggs av lantmäterimyndigheten på Gotland efter ansökan från respektive
fastighetsägare.
Bygglov/anmälan
Ansökan om bygglov samt rivnings- och marklov lämnas till regionen,
samhällsbyggnadsförvaltning, enheten för bygglov. Nybyggnadskarta
beställs hos även hos samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för geografisk
information.
Genomförande inom allmän plats
Fastighetsägaren/exploatören har det hela ansvaret och ska bära hela
kostnaden för anläggande av gata på allmän plats som betjänar
bostadskvarteren.

Avtal
Genomförandeavtal
Innan antagandet av detaljplanen ska exploateringsavtal ha upprättats mellan
regionen och exploatören. Avtalet ska reglera ansvaret för genomförandet. I
avtalet ska vite fastställas till ett belopp motsvarande kostnaderna för
utbyggnaden av den gatusträckning som betjänar bostadskvarteren (B) och
flytt av va-ledningar. Exploatören ska senast innan antagandet av detaljplanen
ha lämnat en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet.
Servitut
För de regional VA-ledningar som behöver flyttas ska avtal om
servitut/ledningsrätt upprättas. För de regionala VA-ledningar inom området
för vilket servitut saknas ska avtal om servitut/ledningsrätt upprättas utan krav
på ersättning.
Ledningsägare
För övriga ledningar, med annan ledningsägare än regionen, inom regionens
mark som nu ska överföras, ska överenskommelser tecknas för att säkerställa
rätten att ha ledningar i berörd mark. Ansvaret åligger ledningsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor
Ansökan om lantmäteriförrättning
I det fall ledningsrätt avses att bildas för de regionala VA-ledningarna inom
planområdet ska regionen ansöka om och exploatören ska bekosta
förrättningen.
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Det åligger fastighetsägaren/exploatören att ansöka om och bekosta alla
erforderliga fastighetsbildningar. Fastighetsägaren/exploatören ska även
ansöka om och bekosta bildandet av och anslutning till
gemensamhetsanläggningar.
Säkerställande för rätt för att ha ledningar i marken måste även ske av övriga
berörda ledningsägare där upplåtelserna inte är officialrättsligt säkerställda
eller om de inte är inskrivna i det officiella fastighetsregistret. Berörda
ledningsägare ansvarar för att säkerställandet sker.
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för alla övriga
åtgärder inklusive regleringen av allmän platsmark.

Ekonomiska frågor
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, dvs.
att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar m.m. Intäkterna härrör bl.a. från fastighetsförsäljning och
uthyrning. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam.
Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.
Vatten och avlopp
Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkter till det allmänna vatten och
avloppsnätet finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad.
Regionen bedömer att kostnadstäckning uppnås. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Innan planen
antas ska det vara klargjort att kapacitet finns.
El/energi, tele och fiber
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av
ledningsägare och operatörer.
Fastighetsbildning med mera
Kostnader för all fastighetsbildning inom planområdet bekostas av
exploatören. Bildande av gemensamhetsanläggningar bekostas också av
exploatören eller, om nybildade fastigheter har sålts, av berörda
fastighetsägare enligt överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Under planarbetet har följande utredningar upprättats:
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede, PentaCon 2018-12-18
• Tofta camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17
• Naturvärdesinventering, Nilsson & Calluna AB, 2018
• Arkeologisk utredning steg 1, Gotlands Museum 2019-01-14
__________________________________________________________________________________
32 (38)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2019/1218
Tofta Sallmunds 4:1
2019-11-07
____________________________________________________________________________________________

Geoteknik
I detaljprojekteringsskedet skall den översiktliga geotekniska rapporten
inarbetas i projektet och vid behov kompletteras efter bedömning av
geotekniskt sakkunnig.
Vid placering av byggnader och eventuella vägar i anslutning till större och
brantare slänter ska eventuella behov och utformning av erosionsskydd,
förutom befintlig växtlighet, utredas i detalj.
Dagvatten
I detaljprojekteringsskedet skall den översiktliga dagvattenutredningen
inarbetas i projektet. Vid exploatering kring ett låglänt område har byggnader
höjdsatts i detaljplanen så att risk för skador undviks. Den översiktliga
höjdsättningen ska beaktas och vidareutvecklas i detaljprojekteringen.
Vid detaljprojekteringen av området ska markens höjdsättas så dagvatten kan
avledas ytligt från lågpunkt mot Östersjön vid häftiga skyfall.
Nya ledningar ska dimensioneras för framtida flöden. Planen medför en ökning
i hårdgjorda ytor och en klimatfaktor på 1,25 har används vid beräkning av
framtida flöde.
Alla nya byggnader ska ha stenkistor för infiltration av takvatten.
Växtbäddar med en yta motsvarande 3–5% av parkeringsytorna ska anläggas i
lågpunkter.
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från
främst entreprenadmaskiner. Slam från eventuella schaktarbeten kan även
påverka ledningsnät nedströms byggområdet. Exempel på åtgärd som kan
behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning av dag- och dränvatten från
arbetsområden.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade
ytor av koppar eller zink, galvaniserats material är olämpligt att användas för
att det ökar risken för föroreningar.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns inom området.
Anslutning ska ske till det allmänna VA-nätet.
Innan planen antas måste VA-kapaciteten vara säkrad. Anslutningen ska
föregås av en skriftlig anmälan. Förbindelsepunkt upprättas normalt sätt i
anslutning till fastighetsgräns. Planområdet kommer att indelas i flera
fastigheter. Varje fastighet ska anslutas till det allmänna VA-nätet via egen
separat förbindelsepunkt. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt
gällande normer. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
För användande av allmänna VA-anläggningar gäller i övrigt vad som föreskrivs
i lagen om allmänna vattentjänster eller annan författning och allmänna
bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
antagna av regionfullmäktige för Region Gotland. Av ABVA framgår
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leveransförutsättningar och vattentryck för de allmänna ledningarna.
Exploatören ska kontakta teknikförvaltningen, VA-avdelningen, för att få
uppgift om lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska
tillåtas, dvs för att undvika uppdämning i det allmänna VA-systemet.
Inför bygglov och sedan byggnation ska Exploatören kontakta regionen,
teknikförvaltningen, VA-avdelningen för information om de tekniska
förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Om
omläggning av ledningar blir aktuellt ska avtal tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, innan detaljplanen antas, för att säkerställa åtaganden vad
gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt eller liknande.
En ledningskoll gjordes år 2019. De ledningsägare som fanns inom området var
följande:
•
•
•
•

Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening (fiber)
Skanova (tele)
GEAB (el, fjärrvärme)
Region Gotland (VA)

En genomförande av detaljplanen innebär att VA-ledningar måste flyttas vid
flerbostadshusen samt att el, tele och fiber ledningar måste flyttas vid
småhustomterna.
En ny ledningskoll ska göras innan projektering.
Arkeologi
Det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och
iakttagelser är av stort värde och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands
län.
Naturvärden
Spänger ska anläggas i utpekade stråk för att avlasta slitage på sanddynerna
med höga naturvärden.
För att inte störa fågellivet ska avverkning och röjning av träd och buskar inte
göras under fåglarnas häckningstid (för de flesta arter mars-augusti).
Vid byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i
onödan. Det är viktigt att se till att skador på stam eller rotsystem undviks.
Finns äldre tallar eller naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska
man försöka undvara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller
dylikt ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare
hantering.
Brandsäkerhet
Planområdet ska planeras så att tillgängligheten för räddningstjänsten följer
gällande regler för brandskydd såväl för uppställning av räddningstjänstens
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utrustning inom området vid räddningsinsats som att avståndet för att bära
utrustning för utrymning och brandsläckning från brandfordon inte överskrids.
Utfart
Nya utfarter mot Toftavägen ska föregås av tillståndsansökan hos Trafikverket.
Kartförsörjning
Grundkarta ska upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Riksintressen
Högexploaterad kust
Bostadsbebyggelsen bygger vidare på befintlig gatustruktur och utgör en
komplettering till befintlig bebyggelse. Planen bedöms inte motverka
riksintresset för högexploaterad kust.
Friluftsliv
Åtgärder bedöms inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas.
Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att planförslaget innebär både
positiva och negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. En utökad
bebyggelse i närheten av stranden och naturområdet kan minska
tillgängligheten och påverka områdets höga värde för friluftsliv och rekreation
negativt. Däremot får campingen en utvecklad service, fler aktiviteter och
utökade gångstråk i anslutning till stranden vilket är positivt för turismen och
friluftslivet.
Allmänhetens åtkomst och tillgänglighet till strandområdet bedöms inte
försämras av ett genomförande av planen och det bedöms därför inte
föreligga risk för påtaglig skada på riksintresset.
Försvarsmaktens intressen
Planen möjliggör inte några höga objekt och bedöms därför inte påverka
förvarets intressen ur den aspekten.
När planarbetet inleddes låg planområdet utanför försvarsmaktens utpekade
influensområde för Tofta skjutfält. Under planarbetets gång har
influensområdet utökats med betydlig omfattning, planområdet ligger numera
innanför influensområdet. Inom nuvarande influensområdet finns många
bostäder. Planförslaget innebär att fler bostäder tillkommer i utkanten av
influensområdet. Det är en statlig bedömningsfråga huruvida tillskottet av
bostäder påverkar riksintresset negativt och i sådana fall om påverkan är
acceptabel, försvaret och länsstyrelsen ska inkomma med samrådsyttrande i
frågan.
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Natur- och kultur
Klimatanpassning
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer.
Stigande temperaturer bedöms inte medföra betydande påverkan på
planområdet inom en överskådlig framtid. Ett varmare klimat kan innebära
både positiva och negativa konsekvenser för besöksnäringen då det ger en
förlängning av sommarsäsongen men kan även bidra till ökad algtillväxt.
Planområdet bedöms generellt ha förutsättningar att klara ökade
nederbördsmängder, inklusive skyfall. Marken är generellt mycket
genomsläpplig, avrinningen sker mot havet och ingen bebyggelse ligger
nedströms planområdet. En lågpunktsanalys har gjorts som visar att en
lågpunkt finns i området som kan översvämmas vid kraftiga regn. Bebyggelsen
lokaliseras så att den djupaste delen undviks och marken höjs något (Tofta
camping- vattenutredning Tyréns 2019-09-17). Med dessa åtgärder bedöms
förslaget inte innebära risk för hälsa och säkerhet. Därutöver ska
avrinningsvägar skaps nedströms.
De förväntade klimatförändringarna med större och intensivare
nederbördsmängder och förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att
öka risken för ras och skred och ge ökade problem med stranderosion. En
geoteknisk utredning har gjorts som drar slutsatsen att det inte föreligger risk
för skred eftersom marken är relativt plan.

Bebyggelse är endast möjlig att uppföra ovanför tvåmeterskurvan. Det
bedöms därför inte finnas risk för att bebyggelsen drabbas av översvämning
pga. av stigande havsnivåer inom en överskådlig framtid.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens motståndskraft mot klimatförändringar.
Naturmiljö
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för
naturmiljön i området (Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2019-09-17).
Åtgärder och anpassningar har vidtagits för att minimera påverkan på höga
naturvärden vilket gör att konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda
arter och Natura 2000-naturtyper. Ny bebyggelse har istället förlagts till
områden med måttliga till låga naturvärden, vilket innebär ett visst
biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller
en viss funktion för arter.
Landskapsbild
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt
(Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2019-09-17). Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller
och delvis återfår sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i
strandskogen och i den bebyggda kulturmarken som planeras bedöms
landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både skala och
materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det
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skapar även stora möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för
de förbipasserande på riksvägen.
Kulturmiljö
Inga fornlämningar eller värdefull kulturmiljö har identifieras inom
planområdet. Planen bedöms inte påverka kulturmiljön.

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet
Tofta strand ligger i anslutning till en vältrafikerad busslinje. Det är möjligt att
tryggt gå och cykla till och inom området.
Ett genomförande av planen leder till fler besökare och större möjlighet till
samutnyttjande, vilket förbättrar möjligheterna att bedriva verksamheter som
är öppna året runt. Ett genomförande av planen bedöms kunna stärka
funktionen som livfull mötesplats vid stranden. Området är strand- och
naturnära och kan erbjuda varierade lekmiljöer för barn.

Resurser och hushållning
Kompletteringen sker i ett område som har utbyggd infrastruktur och
kollektivtrafik, vilket medför att det är möjligt att samutnyttja resurser.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Bebyggelsen har skyddsavstånd till Toftavägen. Bullernivåerna vid bostäder
klarar aktuella riktvärden.
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten
Dag och markvatten från området avrinner till Östersjön (västra Gotlands
mellersta kustvatten). Recipientens ekologiska status klassas som måttlig, god
kemisk status uppnås inte. Miljökvalitetsnormen anger att god kemisk
ytvattenstatus och god ekologisk status ska uppnås till 2027.
Ett genomförande av planen bedöms inte leda inte till kraftigt ökade flöden
eller föroreningsmängder. Vatten från parkering och trafik ska renas, vilket att
minskar föroreningshalterna jämfört med nuläget. Detta innebär att
miljökvalitetsnormen för recipienten och kvalitetsfaktorn för
grundvattenförekomsten inte förväntas påverkas negativt av exploateringen.
Miljökvalitetsnormer luft
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra ökade mängder av
hälsoskadliga luftburna partiklar.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. I dagsläget
tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10halterna i Visby. Planområdet bedöms inte vara drabbat av höga
partikelhalter, området ligger nära havet, bebyggelsestrukturen är öppen och
Toftavägen har en vägbeläggning av god standard.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh, planarkitekt
Per Seigerlund, markingenjör
Evelina Lindgren, regionekolog
Christian Hegardt, stadsarkitekt
Jonas Lindström, dagvattenstrateg
Håkan Wiginder, VA-ingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2019-11-07)

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr

MBN 2019/1218

Handlingstyp underrättelse
Datum 2019-12-03

Förslag till detaljplan för
Tofta Sallmunds 4:1 m.fl.
(Tofta Camping)
Miljö- och byggnämnden har gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda ett förslag
till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning för området på
bilden till höger (markerat med
röd streckad linje).
Planförslaget möjliggör friluftsliv
samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till Solbacksvägen. Bostäder i form av flerbostadshus möjliggörs vid Toftavägen.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan
samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden ,
621 81, eller via e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 23 januari 2020.
Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1218. Den som inte
lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga
planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de
som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter, dels att ge
de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende
som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Inledning
I samband med att man planerar för utbyggnad av verksamheten på fastigheten Sallmunds 4:1 har
projektet beställt en arkeologisk steg 1 utredning.
En arkeologisk utredning brukar göras om ett planerat arbetsföretag tar ett större markområde i
anspråk. Vanligen görs det när området omfattar minst 10 000 kvadratmeter. Villkoret är att det
finns risk för att tidigare okända fornlämningar kan komma att beröras vilket omfattar
omständigheterna i föreliggande fall.

Fig. 1. Läget för utredningen i den södra delen av Tofta socken och norra Eskelhem
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Beskrivning av utredningens upplägg
Föreliggande arkeologiska utredning består av följande moment:
•
•
•
•

Kart– och arkivstudier.
Sammanställning och utvärdering av eventuella tidigare arkeologiska insatser.
Fältinventering och provgropar.
Samlad bedömning av fornminnen och kulturlandskap inom området.

Kart- och arkivstudier
Huvuddelen av
utredningsområdet ligger i
Tofta socken (geometrisk
avmätningskarta 1700),
dock ligger en liten del av
området, den södra delen,
i Eskelhem (geometrisk
avmätningskarta 1701).
Vid genomgång av dessa
båda kartor framkom
varken platsnamn eller
andra noteringar på
kartorna som indicerar
förekomst av
fornlämningar eller
bebyggelse från historisk
tid. En genomgång av
Gotlands Museums arkiv
och Historiska museets
ddatabas har också gjorts
med samma magra
resultat. Inga noteringar
för området finns som
indicerar fornlämningar.

Tidigare arkeologiska
insatser
I utredningsområdet har
heller Inga arkeologiska
insatser gjorts.
Fig. 2. Geometrisk karta från 1700 som studerats i utreningen.

Fältinventering &
schaktning
En fältinventering gjordes under en snöfri december månad 2018. Området ligger på cirka 5-10 m
över havet, lägst i väster ner mot havet och de högsta punkterna ligger i den trädbevuxna ytan (mitt i
Fig. 3). Hela den västra och norra delen inkulsive den trädbexäxta höjden består av sanddyner.
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Mellan sanddynerna i
skogen har större
områden schaktats för bla
vägar stugor och utrymme
för camping.
I nordöstra delen av
området, mellan Väg 140
och och vägen som går
diagonalt genom
campingen, var
odlingsmark till mitten av
1970-tal och har efter det
markberetts vid byggande
av campingplats och
perkering och här lär
schaktning efter
lämningar både vara
komplicerat och knappast
givande.
Gotlands Museum gjorde
inga egna schaktningar.
Flertalet provgopar
grävdes i det västra
området av Pentacon när
Fig. 3. Ortofoto, man ser tydligt att de västra & norra delarna helt består av
man undersökte
sand
markförhållandena inför
de planerade
byggnationen. I samtliga provgopar grävdes ner till 3 m djup och man konstaterade att det var ett
kompakt oskiktat helt sterlit sandlager ända ner till botten. Gotlands Museum var med på tre av
dessa provgropar och något kulturlager eller annat
kunde inte ses i groparna. Enligt muntlig uppgift från
Anders Krook; Pentacon såg även de andra groparna i
område likadana ut.

Fig. 4, till vänster. Provgrop i norra delen av Sallmunds 4:1,
sand rakt igenom
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En brasklapp kan läggas in. Sandflykten från den lägre liggande stranden upp mot sanddynerna kan
nog ha varit rätt omfattande under perioder. Finns där fornlämningar ligger dessa i så fall mycket
djupt i sandlagren. Detta gäller i så fall på de högsta nivåerna. Där markytan idag ligger på upp till 5 m
kan knappast något döljas som är speciellt gammalt.
I utredningsområdet finns inget känt historiskt eller förhistoriskt hamnläge och kustlinjen inbjuder
heller inte till något sådant. Till närmaste kända äldre, vikingatida, hamnläge norr om
utredningsområdet är det ca
3 km (Norra Gnisvärd).
Utöver det finns, i norr även,
Snäck i Gnisvärd (ingen
datering) och Gnisvärd (1500t -). Cirka 2,2 km i söder finns
Valve i Eskelhem (vikingatid)
(Carlsson 1987).
Provgroparna i den södra och
västra delen av området
uppvisade andra
markförhållanden än ovan
nämnda sanddyner. För det
första har det schaktats av
och utjämnats för all
infrastruktur en campingplats
kräver. Provgrop 24 får
utgöra ett exempel. I den
återfanns ett tjockare
mörkare matjordslager som
följdes av ett
transgressionslager med lite
större sten, därefter ett
tunnare sandlager och sedan
ytterligare ett
transgressionslager med
mindre sten än det ovanför.
Efter detta ren sand ner till
botten på cirka 2,5 m där
hällen kom. Övriga gropar i
området uppvisade samma
förhållanden och inget av
antikvariskt intresse
påträffades (fig. 5).

Fig. 5. Provgrop 24 på fastigheten Bringes 1:20 i den södra delen
av utredningsområdet
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Samlad bedömning av fornminnen och kulturlandskap inom området
De källor som gåtts igenom och ovan redovisats ger inga indikationer på att det i
utredningesområdet skulle ha funnits något som kräver antikvariska insatser. I den västra delen av
området, mot havet och upp i det trädbeväxta höjderna, saknas naturgeografiska förutsättningar då
området både i nutid och forna tider troligen helt beståt av sand och sanddyner.
I den västra delen av området är de naturgeografiska förutsättningarna bättre men här har sedan
1970-talet campingen och allt som den fört med sig i form av markingrepp troligen förstört det som
funnits, om det nu har funnits något.
Det finns inte heller några platsnamn som indikerar att något av antikvariskt intresse skulle finnas i
området.
Gotlands Museums slutsats är att det inte krävs ytterligare antikvariska insatser innan området
exploateras. Däremot finns alltid möjligheten i en strandsocken, i synnerhet med så mycket sand, att
det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och iakttagelser är av stort värde
och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands län.

Administrativa uppgifter
Undersökare
Gotlands Museum, Strandgatan 14, 621 56 Visby, Tfn 0498-29 27 00, info@gotlandsmuseum.se
Ansvarig chef
Marika Bogren
Avdelningschef
tfn 0702 036065
marika.bogren@gotlandsmuseum.se

Projektledare
Per Widerström
arkeolog
tfn 0702 53 77 72
per.widerstrom@gotlandsmuseum.se

Arkeolog
Johan Norderäng
arkeolog
tfn 0703 34 54 16
johan.norderang@gotlandsmuseum.se
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V Gotlands m kustvatten

Figur 1. Översikt planområdet för Tofta camping. Flygfoto från Hitta.se och underlagskarta från
© Sveriges geologiska undersökning.

Tofta strand

Figur 2. Tofta camping i nuläge (dec 2018).

Figur 3. Nya Tofta-Förslagshandling: 2018-12-07.

Östersjön
bergförekomst

V Gotlands m kustvatten
Mellersta Gotland – Klintehamn, sedimentär

Figur 4. Vattenförekomster i utredningsområdet Tofta camping (markerat med streckad linje). ©
Lantmäteriet, SMHI, NVDB, ESRI Inc.

Figur 5. Region Gotlands grundvattenkarta med uttagsmöjligheter, vattenskyddsområden samt
förslag på vattenskyddsområden för grundvatten.5

Figur 6. Jorddjupskarta för planområdet Tofta camping, © Sveriges geologiska undersökning. I
förgrunden aktuell situationsplan.

Figur 7. Jordartskarta av planområdet Tofta camping. © Sveriges geologiska undersökning

Figur 8. Resultat från lågpunkt och skyfallskartering över området Tofta camping med
situationsplan vid ett 100-års regn med 1,25 klimatfaktor. Vattendjupet i den stora lågpunkten
beräknas uppgå till 0,8 m. Gul prick är läge för Figur 9.

Figur 9. Ansamlingar av dagvatten i östra delen som observerades under platsbesök 2018-1207. Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Tabell 1. Markanvändningstyper för förorenings- och flödesberäkning inom planområdet före
och efter (ha)

Tabell 2. Föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering modellerat i
StormTac. Situationen efter har modellerats utan rening.

Tabell 3. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem
enligt Svenskt vattens publikation P110 (2016)

Tabell 4. Beräknad avrinning från planområdet före och efter exploatering. Situationen efter
exploatering är beräknad med 1,25 klimatfaktor för både 2- och 10-årsregn.

Tabell 5. Beräknad belastning från hårdgjorda ytor efter exploatering. Belastning efter rening
förutsätter rening av 90 % av årsnederbörden som faller på beräknade hårdgjorda ytor.

Figur 10. Konceptskiss för rening i växtfiltreringsbädd för dagvatten från trafikerade ytor.

Figur 11. Konceptskiss system för omhändertagande av takvatten.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/kompletterande_
regnstatistik.pdf

Bild 1. Exempel 1 på gångstråk i södra delen av område E (se bilaga 3 för område). Bild: Mona
Mossadeghi Björklund.

Bild 2. Exempel 2 på gångstråk i södra delen av område E (se bilaga 3 för område). Bild: Mona
Mossadeghi Björklund. Man kan även se den nuvarande strandresturangen på bilden.

Bild 3. Exempel 3 på gångstråk i norra delen av område ACF (se bilaga 3 för område). Bild:
Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 5. Exempel 4 på gångstråk i norra delen av område ACF (se bilaga 3 för område). Bild: Mona
Mossadeghi Björklund

Bild 6. Exempel 5 på gångstråk i område ACF (se bilaga 3 för område). Bild: Mona Mossadeghi
Björklund

Bild 7. Exempel 5 på gångstråk i södra delen av område ACF (se bilaga 3 för område). Man kan
även se den nuvarande poolen på bilden. Bild: Mona Mossadeghi Björklund

Bild 8. Vy över norra delen av område E (se bilaga 3 för område) med service delen. Bild: Mona
Mossadeghi Björklund.

Bild 9. Vy över nuvarande tält/campingplats som ligger i område E (se bilaga 3 för område)
.Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 10. Vy över nuvarande pool som ska renoveras till hotell och spa/bad.

Bild 11.Vy över parkering och nuvarande reception som ska rivas i område D (se bilaga 3 för
område). Bild: Mona Mossadeghi Björklund

Bild 12. Vy över Tofta strand och sanddynor. Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 13. Vy över skog delen i Tofta camping. Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 14. Vy över Tofta strand. Man kan även se badvakt tornet. Bild: Mona Mossadeghi
Björklund.

Bild 15. Vy över Tofta strand. Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 16. Vy över Tofta strand. Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Bild 17. Vy över campingplats och bungalows i södra delen av område E (se bilaga 3 för
område). Bild: Mona Mossadeghi Björklund.

Uppdrag: 280569 Tofta Camping
Dagvattenhantering
Ytor enligt planskiss
Dimensionerande regn
Återkomsttid
Varaktighet
Regnintensitet
mm nederbörd

Omdaning
Tak
Gräsyta
Prkering
Skog
Sand
Summa
Nuläge
Tak
Gräsyta
Prkering
Skog
Sand
Summa

Area (ha)
1,01
5,99
1,70
7,08
8,48
24,26

Flöde efter exploatering:
Flöde före exploatering:
Diff i %
Diff i l/s

0,38
7,33
0,47
7,41
8,65
24,26

2 år
10 min
134,1 l/s*ha
8 mm
avrinnkoeff. red area
ⱷ
Area*ⱷ
0,90
0,91
0,10
0,60
0,85
1,45
0,05
0,35
0,20
1,70
0,21
5,00
0,90
0,10
0,85
0,05
0,20
0,15

0,34
0,73
0,40
0,37
1,73
3,58

10 år
10 min
228 l/s*ha
13,7 mm

l/s

m3

121,9
80,3
193,8
47,5
227,4
670,9

73,1 207,3
48,2 136,6
116,3 329,5
28,5
80,7
136,5 386,7
402,5 1140,7

124,4
81,9
197,7
48,4
232,0
684,4

45,9
98,3
53,6
49,7
232,0
479,4

27,5
59,0
32,1
29,8
139,2
287,6

670,9
479,4
39,9
191,5

l/s
l/s
%
l/s

l/s

78,0
167,1
91,1
84,5
394,4
815,1

1140,7
815,1
39,9
325,6

m3

2 år
10 min
167,7 l/s*ha
10,1 mm

10 år
10 min, 1,25
284,9 l/s*ha
17,1 mm

m3

l/s

152,4
100,5
242,3
59,4
284,4
839,0

91,5
60,3
145,4
35,6
170,7
503,4

259,0
170,7
411,7
100,9
483,2
1425,4

155,4
102,4
247,0
60,5
289,9
855,2

46,8
100,3
54,7
50,7
236,7
489,1

57,4
122,9
67,0
62,1
290,1
599,5

34,4
73,8
40,2
37,3
174,1
359,7

97,4
208,8
113,8
105,6
492,9
1018,5

58,5
125,3
68,3
63,3
295,7
611,1

l/s
l/s
%
l/s

839,0
599,5
39,9
239,5

l/s
l/s
%
l/s

1425,4
599,5
137,7
825,8

l/s

Hänsyn ej tagen till rinntider.
Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.
*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.

m3

l/s*
l/s
%*
l/s*
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Naturvärdesinventering / Tofta strand 2018

1

Sammanfattning

I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av Tofta strand i Visby
kommun på Gotland. Bakgrunden till inventeringen är att en planprocess pågår som syftar till
att Tofta camping ska kunna rustas upp och byggas ut.
Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, samt med tilläggen Kartering av Natura 2000-naturtyp,
Detaljerad redovisning av artförekomst, samt Fördjupad artinventering. Fältinventering
utfördes den 18 och 20 juli 2018.
Naturen i inventeringsområdet består av sandstrand vid Östersjön, sanddyner, tallskog och
kulturgräsmark. Området präglas även av den befintliga verksamheten vid Tofta camping.
Besökstrycket är stort och den mänskliga påverkan på området är markant.
Vid inventeringen avgränsades totalt 15 naturvärdesobjekt, varav 3 med högsta naturvärde
(naturvärdesklass 1), 6 med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och 6 med påtagligt
naturvärde (naturvärdesklass 3). Tre Natura 2000-habitat avgränsades i området: 2120 Vita
dyner, 2130 Grå dyner och 2190 Dynvåtmarker.
Vid Callunas inventering noterades 48 naturvårdsarter. Vid utsök från Analysportalen tillkom
ytterligare 13 naturvårdsarter i området. Totalt ger detta 61 konstaterade naturvårdsarter för
inventeringsområdet. Därutöver förekommer ett stort antal ytterligare rödlistade ryggradslösa
djur och svampar i inventeringsområdets direkta närhet, och det kan förmodas att åtminstone
en del av dessa ibland även förekommer inom inventeringsområdet.
De viktigaste naturvärdena i området utgörs av sanddynsmiljöerna mellan tallskogen och
stranden. Särskilt i den norra delen av området är naturvärdena mycket höga. De högsta
naturvärdena utgörs av de två fuktiga dynsänkor som uppvisar en rikkärrsartad flora, samt den
nordligaste delen av de grå dynerna, där slitaget från besökare inte är lika omfattande som i
området i övrigt. Dessa tre objekt utgör även de Natura 2000-habitat som uppvisar god status.
Övriga delområden som klassas som vita eller grå dyner har också höga naturvärden, men det
befintliga slitaget är negativt och bevarandestatusen är otillräcklig. Sandmiljöerna i övrigt och
delar av tallskogen uppvisar också naturvärden.
Ett stort antal naturvårdsintressanta arter förekommer i området, främst i sandmiljöerna.
Blåsippa, brudsporre, johannesnycklar, kärrknipprot, purpurknipprot, svartfläckig blåvinge och
ängsnycklar ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen. Även
förekomsterna av de starkt hotade arterna ekorrsvingel och sandtimotej är viktiga att notera,
liksom de sällsynta arterna blodrött ljusmott och dynspröding. Ekorrsvingel är synnerligen
intressant eftersom Tofta strand utgör en av artens mycket få lokaler på Gotland, och den enda
som med säkerhet är stabil över tid.
Calluna konstaterar att det blir viktigt att hantera det ökade besökstrycket vid en utvidgning av
campingverksamheten och att i möjligaste mån minimera det hårda slitaget i sandmiljöerna. Att
lägga ut spänger kan vara ett sätt att kanalisera besökarna till viss del. Vidare bör försiktighet
tillämpas vid ytterligare exploatering för att undvika att hotade arter påverkas negativt.
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2

Inledning

2.1

Vad är en naturvärdesinventering?

Syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och värdera naturmiljöer
av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet
görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar
i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, en artlista med
naturvårdsarter och en övergripande rapport.
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex.
friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster), konsekvensbedömning
med mera, men bedömningar av sådana värden ingår inte i NVI-resultatet.
Naturvärdesinventeringen omfattar inte heller analys av risk för att förbud enligt
artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI
är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar.

2.2

Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte

Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Tyréns AB fått i uppdrag att göra en
naturvärdesinventering (NVI) av området Tofta strand i Tofta i Visby kommun på Gotland
(Figur 1). Verksamhetsutövaren på Tofta camping har för avsikt att rusta upp och utvidga den
befintliga camping- och friluftsverksamheten, vilket dels skulle innebära ombyggnation av
existerande byggnader och dels uppförande av en del nya byggnader. En process för att ta fram
en detaljplan för området pågår. Utöver det privatägda planområdet ingår även den
samfällighetsägda stranden, eftersom ett ökat besökstryck kan leda till påverkan även där.
Resultaten från denna naturvärdesinventering av området ska utgöra underlag för den
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

¯

Tofta strand
Utredningsområde
Utredningsområde

Översikt

Datum kartproduktion: 2018-08-06

0

0,5

km
1

Bakgrundskarta: Lantmäteriet

Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur det ligger i förhållande till Tofta och Visby.
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3

Metod och genomförande av NVI

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventering
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och en kortfattad
metodbeskrivning finns i Bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 ackrediterade av
SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första företaget som
ackrediterats för inventeringar enligt denna standard. Ackrediteringen innebär att Callluna
kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, metoder och verktyg för
att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet.
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad detalj. Inventeringen
har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i Tabell 1 nedan.
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar planområdet
Tofta camping, samt den intilliggande samfällighetsägda stranden (se Figur 1). Även det
omkringliggande landskapet har dock studerats genom tillgängliga informationskällor.
Förstudien omfattade genomgång av kända naturvärden i närområdet. En flygbildstolkning
genomfördes där en preliminär bedömning av naturvärdesklass gjordes av områdets
naturområden utifrån ortofoto och kända underlag. Detta material användes sedan som
underlag vid avgränsning och klassning av objekt under själva fältarbetet.
Benämningar av arter följer SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (Dyntaxa 2016) så långt det är
möjligt. Alla hänvisningar till rödlistan gäller den senaste upplagan från 2015 (ArtDatabanken
2015). De egna naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och
motiveras i Bilaga 3.
Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag.
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.
Best.

Möjliga tillägg till NVI

Best.

Möjliga tillägg till NVI

Naturvärdesklass 4

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Generellt biotopskydd

Detaljerad redovisning av artförekomst

Värdeelement

Fördjupad artinventering

Tillägg: Kartering av Natura 2000-naturtyp
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och samtliga naturtyper. Det har på förhand
framförts att naturtypen 2130 Grå dyner kan förekomma. Vid bedömningen av naturtyper har
Naturvårdsverkets ”Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1” använts
(Naturvårdsverket 2011). Utöver naturtypsklassning har en bedömning gjorts av huruvida
bevarandestatusen är att betrakta som gynnsam eller ej för varje objekt.
Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och innebär att artförekomster har noterats med
större geografisk noggrannhet. Förekomster av rödlistade och fridlysta arter redovisas på en
karta.
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Tillägg: Fördjupad artinventering
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet. Till grund för den fördjupade inventeringen
ligger det yttrande som avgivits från Länsstyrelsen i Gotlands län i samband med samråd om
behovsbedömning (Dnr 402-990-2018). I detta yttrande lyfts fram arter hörande till grupperna
kärlväxter, mossor, svampar och fjärilar lyfts fram.
Kärlväxt- och mossfloran inventerades genom att området genomströvades med stor
noggrannhet i juli. Naturvårdsintressanta arter registrerades, liksom viktiga element bland
övriga arter.
Svamparna avsågs att inventeras vid ett tillfälle under hösten. Det konstaterades då att den
extremt torra sommaren med påföljande regnbrist resulterat i att det var mycket dåligt med
fruktkroppar i de sandiga dynområdena (mykolog Hjalmar Croneborg muntl. kom.). En
inventering under dessa förhållanden hade inte gett något rättvisande resultat. Eftersom det
dessutom finns relativt gott om observationer inrapporterade till Artportalen gjordes
bedömningen att ett teoretiskt resonemang kring svamparnas förekomst är tillräckligt.
Dagflygande fjärilar inventerades genom frihåvning vid systematisk genomströvning av
inventeringsområdet. Inventeringen utfördes vid gynnsamt väder i juli. Förutsättningarna för
nattflygande fjärilar har också bedömts.

3.2

Utförande personal och tidpunkt för arbetet

Arbete med flygbildstolkning, och analys av GIS-underlag och artutdrag utfördes av ekolog
Staffan Nilsson från Calluna AB. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog
Staffan Nilsson från Calluna AB.
Inventeringen utfördes den 18 och 20 juli 2018. Inventering enligt tilläggen kartering av Natura
2000-naturtyp, detaljerad redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering utfördes
samtidigt som övriga inventeringar.

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt
7 kap miljöbalken. De källor som anges i Tabell 2 innehåll information som har använts som
underlag vid bedömningar och avgränsningar.
Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken.
Information om artfynd och produktion av kartor med fynduppgifter följer ArtDatabankens
regler för sekretess och rumslig diffusering.
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.
Såvitt Calluna vet har inga utförliga artinventeringar eller naturvärdesinventeringar gjorts
tidigare inom inventeringsområdet.

Skyddsklassade observationer innebär att fynduppgifter för specifika arter döljs eller diffuseras i varierande grad
antingen för att skydda dem mot olika hot, eller för att uppgiftslämnaren begärt att observationen ska döljas.
Fynduppgifter för skyddsklassade observationer visas inte öppet för allmänheten.
1
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Tabell 2. Informationskällor med relevans som kunskapsunderlag för NVI som eftersökts i NVI:n.
Beskrivning

Källa

Kommentar

Naturvårdsarter2 – utdrag från databaserna Artportalen och
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som
har rapporterats in till systemet

ArtDatabanken

Utdrag gjordes den 16 juli
2018. Utsökningsområdet
omfattade planområdet
med kringliggande
marker.

Skyddsklassade observationer – skyddsklassningen berör
främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören
önskar ska vara dolda och utdrag inhämtas direkt från
ArtDatabanken

ArtDatabanken

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större markägares egna
inventeringar

GIS-skikt,
Skogsstyrelsen

Sökning gjordes den 16
juli 2018.

Natura 2000-områden enligt 7 kap 27 § miljöbalken–
naturtypskarta med kartering av Natura 2000-naturtyper, för
de naturtyper som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv,
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av andra naturtyper

GIS-skikt,
Naturvårdsverket

Sökning gjordes den 16
juli 2018.
Inga Natura 2000områden inom
inventeringsområdet men
Smågårde naturskog
ligger 200 m norr därom.

Naturreservat – skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken

GIS-skikt,
Naturvårdsverket

Sökning gjordes den 16
juli 2018.
Inga naturreservat inom
inventeringsområdet men
Smågårde naturskog
ligger 200 m norr därom.

Strandskydd – enligt 7 kap. 14§ miljöbalken.
Strandskyddsområde omfattar land- och vattenområde 100
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om utvidgat
strandskydd 300 m.

Länsstyrelsens
register

Sökning gjordes den 16
juli 2018.

Utkast till skötselplan för Gnisvärd och Tofta strand.

Föreningen
Gnisvärd och
Tofta strand

Samtal med lokala mykologer.

Muntlig
information

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en läsplatta.
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5-10 meter. Den geodatabas som Calluna använder i
Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000.
GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artregistreringar och Natura 2000-naturtyper från
inventeringen har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland
annat beskrivningar av attributdata. Dessa har levererats till beställaren.

Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses arter som indikerar naturvärden i
området. Det kan röra sig om fridlysta eller rödlistade arter, men även arter utan skydd som främst förekommer
där det finns naturvärden.

2
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4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av Tofta camping och avgränsas österut av väg 140
och i väster av Östersjön. De östra delarna utgörs av en större grusplan hårt klippta
kulturgräsmarker som främst används för uppställning av husbilar och dylikt. I ett centralt stråk
i nord-sydlig riktning finns tallskog på sandig mark. Mitt i området ligger huvudbyggnaderna
tillhörande Tofta camping. Söder om huvudbyggnaderna ligger små stugor i tallskogen, medan
det i norr erbjuds utrymme för tält och husbilar. Merparten av tallskogen nyttjas för campingens
ändamål. Väster om tallskogen ligger sanddynsområden. Dessa är bredare i den norra delen av
inventeringsområdet. Slitaget från badgäster är stort, i synnerhet direkt väster om byggnaderna
centralt i området. Det finns dock välutvecklade dynstrukturer norr därom. Längst i norr ligger
ett par mindre dynsänkor i gott skick med en rikkärrsartad flora. Östersjöstranden längst i
väster är en ren sandstrand som nyttjas hårt av badgäster (Figur 2). Den rensas dessutom
regelbundet från släke.
Österut omgärdas inventeringsområdet av samhället Tofta. Sanddynsområdena sträcker sig
framförallt vidare norrut från Tofta strand mot Gnisvärd. Detta gäller även tallskogarna som ett
par hundra meter norr om området övergår i naturreservatet Smågårde Naturskog, där skogen
har mer naturlig karaktär.

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Inom inventeringsområdet finns skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken i form av
naturreservatet Gotlandskusten, som motsvarar den strandskyddade delen av Gotlands kust.
Det är ett före detta naturvårdsområde, som ombildats till ett naturreservat. Stranden till
Östersjön omfattas av strandskyddsbestämmelser i en 100 meter bred zon. Naturreservatet och
Natura 2000-området Smågårde Naturskog ligger 200 meter norr om inventeringsområdet (se
Figur 1). I Smågårde Naturskog ligger även en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop.

Figur 2. Tofta strand nyttjas intensivt av badgäster och övrigt friluftsliv.
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Övrig känd kunskap om inventeringsområdet:
-

De delar av området som är samfällighetsägda beskrivs i utkastet till skötselplan för
området (Risinger 2018). Att dynerna växer igen med tall och andra trädslag beskrivs som
ett problem, liksom de planteringar med spetsdaggvide som gjorts för att binda sanden vid
stranden närmast Tofta camping. I den nordvästligaste delen av inventeringsområdet har
röjning utförts av samfälligheten under 2015. Det konstateras också att slitaget från
badgäster är betydande närmast Tofta camping.

-

I Länsstyrelsens i Gotland yttrande från samrådet (Dnr 402-990-2018) lyfts fram att höga
naturvärden är kända från området. Natura 2000-habitatet Grå dyner är påträffat i
områdets närhet och kan tänkas finnas även inom planområdet. Länsstyrelsen lyfter också
fram förekomster av flera sällsynta arter: purpurknipprot, ekorrsvingel, östersjöbryum,
heltuss, stjälkröksvamp, dynspröding och grå fältmalörtssäckmal. Dessutom nämns att
halsbandsflugsnappare har observerats.

4.3

Naturvärdesinventeringens resultat

Vid inventeringen avgränsades totalt 15 områden med klassning som naturvärdesobjekt,
fördelade enligt:
•

3 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde

•

6 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde

•

6 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde

•

0 landskapsobjekt

Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område, vilket innefattar områden med
visst eller lågt naturvärde samt områden som har positiv betydelse för biologisk mångfald men
är mindre än minsta karteringsenhet inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad.
61 olika naturvårdsarter har hittats i inventeringsområdet.
Vid inventeringen identifierades även 3 Natura 2000-naturtyper: 2120 Vita dyner, 2130 Grå
dyner och 2190 Dynvåtmarker.
4.3.1.

Naturvärdesobjekt

Naturvärdesobjekten visas i kartan i Figur 3. I Bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen
och där finns även representativa bilder till objekten.
De identifierade naturvärdesobjekten i området utgörs främst av olika sanddynsmiljöer, såsom
vita dyner, grå dyner, dynvåtmarker och övriga sandmiljöer. Även ett par partier av tallskogen
som inte är lika hårt använda för campingens ändamål utgör naturvärdesobjekt.
Högsta naturvärde (naturvärdeklass 1) registrerades i de båda dynvåtmarkerna samt i de grå
dynerna längst i norr där slitaget från friluftslivet inte är lika omfattande som i resten av
området. Sanddyner utgör en sällsynt och hotad naturtyp som är prioriterad inom naturvården.
Samtliga dessa områden uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitat och uppvisar dessutom
gynnsam bevarandestatus. Dynvåtmarkerna är i gott skick och hyser en kalkgynnad
rikkärrsartad flora, med förekomst av bland annat axag och ett flertal orkidéer. Även de grå
dynerna uppvisar en artrik flora och dessutom en intressant insektsfauna.
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Figur 3. Inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där naturvärdesobjekten och
deras naturvärdesklass framgår.

Naturvärdesobjekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgörs av de resterande ytor med
sanddynsmiljöer som uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitaten Vita dyner och Grå dyner.
Slitaget från friluftslivet är dock så omfattande att bevarandestatus inte kan betraktas som
gynnsam i dessa ytor. Objekten ligger främst i inventeringsområdets norra del. Slitaget innebär
att sandblottorna är större och mer störda än vad som vore önskvärt för naturtypen, men
frånsett de allra hårdast nyttjade ytorna är sandblottorna att föredra framför den igenväxning
som drabbat många andra sanddynområden. De avgränsade ytorna hyser en artrik flora med
rödlistade och fridlysta arter.
Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) utgörs av sandmiljöer som
antingen är mer trädbevuxna, med främst tall och asp, eller som helt saknar dynstrukturer.
Dessa områden hyser likväl en del naturvårdsintressanta arter och sandiga habitat som är av
betydelse för den biologiska mångfalden. Även de mindre hårt nyttjade delarna av tallskogen
omfattas av denna naturvärdesklass.
Visst naturvärde (naturvärdeklass 4) har inte specifikt avgränsats inom denna inventering, men
omfattar merparten av tallskogen, sandstranden och övriga sandmiljöer med stort slitage. I de
nyttjade delarna av tallskogen är fältskiktet obefintligt. När tallarna uppnår något högre ålder
kan de få betydelse för vedlevande insekter, vilket på sikt leder till högre värde på skogen. Det
hårda nyttjandet av sandstranden och det centrala partiet av sanddynsområdet håller nere
värdena där.
Låga naturvärden är knutna till den stora grusplanen och de klippta kulturgräsmarkerna som
ligger i öster mellan tallskogen och väg 140. Detta område nyttjas hårt av den pågående
campingverksamheten och är av liten betydelse för den biologiska mångfalden.
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4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventering noterades 48 relevanta naturvårdsarter och i utsök från
ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare 13 relevanta naturvårdsarter (se Bilaga 3).
Totalt har således 61 arter använts som naturvårdsarter vid inventeringen. Utöver dessa har ett
stort antal rödlistade arter påträffats i nära anslutning till inventeringsområdet, i
sanddynsmiljöerna och i tallskogen norr om avgränsningen. Det rör sig främst om svampar och
insekter. En del av dessa arter kan även förmodas förekomma i de nordligaste delarna av
inventeringsområdet, se under Övriga fynd.
De rödlistade och fridlysta arter som påträffades vid Callunas inventering redovisas i Figur 4, 5
och 6, uppdelat på tre kartor för att det inte ska bli för plottrigt. Utbredningen av övriga
naturvårdsintressanta arter redogörs för i objektbeskrivningarna i Bilaga 2.
Av naturvårdsarterna i området är 17 rödlistade. Ekorrsvingel Vulpia bromoides och sandtimotej
Phleum arenarium är starkt hotade (EN), blodrött ljusmott Pyrausta sanguinalis, heltuss
Protobryum bryoides och thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina är sårbara (VU), backtimjan
Thymus serpyllum, dynspröding Psathyrella ammophila, grå fältmalörtssäckmal Coleophora
granulatella, grå klaffmätare Philereme vetulata, jordtistel Cirsium acaule, mindre blåvinge
Cupido minimus, sidengult ängsmott Pratalantha hyalinalis, stjälkröksvamp Tulostoma brumale,
svartfläckig blåvinge Phenagris agrion, väpplingblåvinge Polyommatus dorylas och
östersjöbryum Bryum marratii är nära hotade (NT), och för dynchampinjon Agaricus devoniensis
råder kunskapsbrist (DD).
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Figur 4. Fynd av rödlistade fjärilar som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Figur 5. Fynd av fridlysta växter som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Figur 6. Fynd av rödlistade växter som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt förekomsterna av ekorrsvingel, sandtimotej och
svartfläckig blåvinge lyftas fram. Även de rika förekomsterna av orkidéer är värda att nämnas,
vilket redogörs noggrannare för under Skyddade arter nedan.
Ekorrsvingel (Figur 7) är ett konkurrenssvagt gräs som är sällsynt i Sverige och huvudsakligen
förekommer i Skåne och Blekinge. Förekomsten vid Tofta strand har länge varit den enda kända
förekomsten på Gotland, men under de senaste åren har populationer uppmärksammats i
liknande sanddynsmiljöer vid Ljugarns camping och Skärsände på Fårö. Det är dock ännu okänt
om dessa förekomster är stabila över tid på samma sätt som den vid Tofta strand. Som framgår
av Figur 6 förekommer ekorrsvingel väl spritt i sanddynsområdena norr om campingens
huvudbyggnader, samt på en plats i söder. Ekorrsvingel tål inte igenväxning och gynnas
sannolikt av slitaget på platsen. Arten står ofta i utkanten av större sandblottor och i kanten av
stigar. Det ska dock noteras att arten saknas där slitaget är som allra störst. Bestånden utgörs
som regel av många plantor och totalt utgörs populationen av mer än 10.000 strån. Ekorrsvingel
förekommer även strax norr om inventeringsområdet, men försvinner efter ett par 100 meter.
En mindre population ska dock även finnas vid Gnisvärd.
Sandtimotej har en ekologi som liknar ekorrsvingelns. Det är ett konkurrenssvagt gräs som
växer på sandig mark i kusttrakter. Igenväxning är det största hotet mot arten, som främst
förekommer i Skåne, på Öland och på Gotland. Sandtimotej är mer kustbunden än ekorrsvingel
och de största förekomsterna vid Tofta strand finns i dynerna närmast stranden (Figur 6).

Figur 7. Ekorrsvingel Vulpia bromoides är rödlistad som starkt hotad (EN) och är mycket sällsynt på Gotland.
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Svartfläckig blåvinge rörde sig bland sanddynerna i de norra delarna av inventeringsområdet
(Figur 4), där en handfull individer noterades. Arten är knuten till torra blomrika gräsmarker
med förekomst av värdväxten backtimjan, som även den är rödlistad. Backtimjan förekommer
ganska rikligt på de grå dynerna i den norra delen, vilket gör lokalen lämplig för svartfläckig
blåvinge. Larverna är även beroende av myror av släktet Myrmica. På fastlandet, liksom i stora
delar av Europa, har svartfläckig blåvinge minskat dramatiskt i antal. Förekomsterna på Öland
och Gotland håller dock ställningarna bättre.
Naturvårdsarter redovisas mer utförligt i en artlista i Bilaga 3 och där finns även motiveringar
till varför de utpekas som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje
arts ekologi.
Skyddade arter

Åtminstone fem arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen är påträffade inom
inventeringsområdet. Svartfläckig blåvinge är fridlyst enligt 4 § och 5 §, blåsippa Hepatica nobilis
är fridlyst enligt 8 § och 9 §, och orkidéerna kärrknipprot Epipactis palustris, purpurknipprot E.
atrorubens och ängsnycklar Dactylorhiza incarnata är fridlysta enligt 8 §. Dessutom är
johannesnycklar Orchis militaris rapporterad från området, men med dålig noggrannhet. Arten
påträffades inte vid inventeringen, men om den förekommer bör det vara i dynsänkorna. I den
nordligaste dynsänkan påträffades dessutom brudsporre Gymnadenia conopsea, alldeles utanför
avgränsningen. Det kan inte uteslutas att brudsporre vissa år även växer i inventeringsområdet.
Både johannesnycklar och brudsporre är fridlysta enligt 8 §.
Flera av de skyddade arterna är knutna till dynsänkorna (brudsporre, johannesnycklar,
kärrknipprot och ängsnycklar). Blåsippa förekommer på några platser i tallskogen.
Purpurknipprot förekommer spritt i de grå dynerna, där även svartfläckig blåvinge rör sig i den
norra delen.
Svartfläckig blåvinge (Figur 8) är även upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att
Sverige har ett särskilt ansvar för att bevara arten. Svartfläckig blåvinge bedöms inte ha
gynnsam bevarandestatus i Sverige, även om det också konstateras att populationerna på Öland
och Gotland är de mest livskraftiga (Wenche 2014).

Figur 8. Svartfläckig blåvinge Phenagris agrion är rödlistad som nära hotad (NT), fridlyst och upptagen i EU:s artoch habitatdirektiv.

15

Naturvärdesinventering / Tofta strand 2018

Kärlväxter

Kärlväxtfloran vid Tofta strand är främst intressant i sanddynsområdena mellan tallskogen och
stranden. I de vita dynerna närmast stranden hyser förutom sandtimotej typiska arter som
saltarv Honckenya peploides, sandrör Ammophila arenaria och sandsallat Lactuca tatarica. Inte
minst sandsallat är en sällsynt växt som i Sverige huvudsakligen förekommer på Gotland.
De grå dynerna karaktäriseras, förutom av backtimjan och purpurknipprot (Figur 9) som redan
nämnts, av typiska arter som borsttåtel Corynephorus canescens, flockfibbla Hieracium
umbellatum, fältsippa Pulsatilla pratensis och trift Armeria maritima. Fältsippa är sällsynt på
fastlandet och fridlyst i flera län, dock inte på Öland och Gotland där arten är vanligare.
I de fuktiga dynsänkorna är floran artrik, vilket bland annat nämnts ovan med avseende på de
orkidéer som växer här. I dynsänkorna förekommer ett flertal andra karaktäristiska arter, såsom
axag Schoenus ferrugineus, darrgräs Briza media, dvärgsäv Eleocharis parvula, kustarun
Centaurium littorale, slankstarr Carex flacca, smalfräken Equisetum variegatum, tätört Pinguicula
vulgaris och älväxing Sesleria uliginosa. Sammantaget är floran i dynsänkorna mycket värdefull.
Mossor

Mossfloran är som regel inte särskilt välutvecklad i torra sandiga miljöer, men sandskruvmossa
Syntrichia ruraliformis är anpassad för denna naturtyp och är en typisk art för de grå dynerna.
Här förekommer även alvarkalkmossa Tortella densa och plyschmossa Ditrichum flexicaule, som
är ytterligare två mossor som är knutna till torra kalkrika miljöer. I dynsänkorna växer också en
del mossor, däribland kalklungmossa Preissia quadrata och kärrbryum Bryum pseudotriquetrum.
I Länsstyrelsens yttrande framhölls att de rödlistade mossorna heltuss Protobryum bryoides och
östersjöbryum Bryum marratii är påträffade i området. Dessa arter påträffades inte vid Callunas
inventering men kan ändå förväntas finnas kvar i området. Östersjöbryum är en av många
bryummossor som inte är möjlig att artbestämma utan tillgång till mogna sporkapslar. I den ena
dynsänkan noterades förekomst av obestämbara bryummossor, och det är i denna miljö som
östersjöbryum kan förväntas växa. Heltussen ä sin sida riskerar att ha haft ett svårt år 2018
eftersom det var så torrt. Det kan ha gjort den svårupptäckt. Heltuss bör ha goda förutsättningar
att finnas kvar på lokalen.

Figur 9. Purpurknipprot Epipactis atrorubens är fridlyst och utgör ett karaktäristiskt inslag bland sanddynerna.
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Svampar

Inventering av svamp var inte möjligt under besöket i juli. Ett besök planerades i oktober, men
lokala mykologer informerade om att det till följd av torkan var ett mycket dåligt svampår varför
en inventering inte skulle ge en rättvisande bild (Croneborg muntl. kom.). Tofta strand är dock
välbesökt av mykologer och det finns gott om fynd inrapporterade till Artportalen. Det är
därmed fullt möjligt att föra ett teoretiskt resonemang utifrån detta. Från sanddynerna är de tre
rödlistade svamparna dynchampinjon, dynspröding och stjälkröksvamp rapporterade, om än
samtliga med låg noggrannhet. Arternas exakta förekomster är således inte kända, men det finns
all anledning att tro att mönstret är det samma som för sanddynernas kärlväxtflora, d.v.s. att
arterna främst står att finna i inventeringsområdets norra delar, i de objekt som har
naturvärdesklass 1 eller 2. Stjälkröksvamp är relativt vanligt förekommande på Gotland, medan
dynspröding på Gotland endast är känd från ett halvdussin lokaler längs kusterna.
Dynchampinjon är å sin sida en nyligen uppmärksammad art vars utbredning ännu är oklar. För
alla tre arterna gäller att det finns fler fynd norr om inventeringsområdet, särskilt kring
naturreservatet Smågårde Naturskog.
Den sammantagna bilden är att de grå dynerna hyser naturvårdsintressanta svampar för vilka
förutsättningarna torde vara de likartade som för kärlväxtfloran i denna miljö.
Insekter

Vid Callunas inventering noterades en artrik dagfjärilsfauna i sanddynerna i den norra delen av
inventeringsområdet. Förutom svartfläckig blåvinge påträffades ett exemplar vardera av de
likaledes rödlistade arterna mindre blåvinge och väpplingblåvinge (Figur 10). Utöver dessa
noterades arter som sandgräsfjäril Hipparchia semele och storfläckig pärlemorfjäril Issoria
lathonia, vilka är knutna till torra gräsmarker, och arter som silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia, skogsnätfjäril Melitaea athalia och ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja, vilka
främst trivs i blomrika brynmiljöer.
Det finns sedan tidigare fynd som visar på en värdefull nattfjärilsfauna knutna till
sanddynsmiljöerna. Det gäller de rödlistade arterna blodrött ljusmott, grå klaffmätare och
sidengult ängsmott. Särskilt blodrött ljusmott är mycket sällsynt och förekommer på sandiga
marker i direkt anslutning till kusten på Öland och Gotland. Arten är knuten till backtimjan,
vilket innebär att det är de nordligaste delarna av inventeringsområdet som har förutsättningar
att hysa arten. Det finns även ett fynd av grå fältmalörtssäckmal inrapporterat, även om det är
markerat att artbestämningen är osäker. Arten är svårbestämd och sannolikt underrapporterad.
Fjärilen är knuten till fältmalört, vilken förekommer i de norra delarna av inventeringsområdet.

Figur 10. Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas är rödlistad som nära hotad (NT).
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Även i övrigt kan insektsfaunan förväntas vara artrik i sandmiljöerna i inventeringsområdets
norra del. Torrmarksarten blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans noterades och det finns
ett fynd av den rödlistade arten thomsonkägelbi. Solitära bin gynnas av sandblottor i solvarma
miljöer där de bygger sina bon. Allt för hårt slitage kan dock vara negativt för bina eftersom
bohålen riskerar att förstöras.
Övriga fynd från artutredningen

Det är värt att påpeka att inga fåglar har använts som naturvårdsarter i inventeringen. Det har
rapporterats en del rödlistade arter från området, men de bedöms inte häcka här och är därför
också av begränsat intresse som signalarter. Undantaget utgörs av kungsfågel Regulus regulus
som med stor sannolikhet häckar i tallskogen. Arten är rödlistad som sårbar (VU) eftersom den
har minskat i antal, men är alltjämt allt för vanlig för att användas som en naturvårdsart.
Sanddynerna i inventeringsområdets norra del fortsätter upp längs kusten och uppvisar
konsekvent höga naturvärden. Inom 500 meter från inventeringsområdet har inte mindre än
ytterligare 38 rödlistade ryggradslösa djur rapporterats. Med stor sannolikhet nyttjar
åtminstone en del av dessa även den norra delen av inventeringsområdet. De arter som
påträffats närmast inpå är skalbaggarna dysterfrölöpare Harpalus melancholicus (VU),
sammetsfrölöpare H. griseus (NT) och trädesfrölöpare H. calceatus (NT), steklarna
gräshoppsstekel Sphex funerarius (VU) och läppstekel Bembix rostrata (NT), samt spindeln
sandsnabblöpare Rhysodromus fallax (NT). Det är också värt att lyfta fram att den starkt hotade
praktgetingflugan Chrysotoxum elegans (EN) är känd från närområdet. Samtliga tillkommande
rödlistade ryggradslösa djur kända från närområdet listas i Bilaga 4.
För svamparna gäller samma mönster som för de ryggradslösa djuren, med 23 rödlistade arter
som tillkommer norr om inventeringsområdet. Arterna droppskivling Chamaemyces fracidus
(EN), fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT), fransig stjälkröksvamp Tulostoma
fimbriatum (EN), fjällfotad musseron Tricholoma olivaceotinctum (VU), liten jordstjärna
Geastrum minimum (VU), sandkremla Russola torulosa (NT) och vit taggsvamp Hydnum albidum
(VU) utgör de som noterats närmast inventeringsområdet. Det är värt att notera att såväl
droppskivling som fransig stjälkröksvamp är starkt hotade arter. Samtliga tillkommande
rödlistade svampar kända från närområdet listas i Bilaga 4.

Figur 11. Grå dyner vid Tofta strand.
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4.3.3.

Kartering av Natura 2000-naturtyper

I inventeringsområdet avgränsades 8 ytor med Natura 2000-naturtyp (se karta i Figur 12 och
Tabell 3). Det handlar om naturtyperna 2120 Vita dyner, 2130 Grå dyner (Figur 11) och 2190
Dynvåtmarker. De sandiga miljöer som inte uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitat är
antingen starkt störda av slitage från mänskliga aktiviteter eller igenvuxna med unga tallar,
aspar eller andra träd. Det är även mänsklig påverkan som bidrar till att bevarandestatusen är
otillräcklig för flera av objekten, även om ingen störning alls hade lett till igenväxning som även
det hade varit negativt.
Tabell 3. Natura 2000-naturtyper i inventeringsområdet som avgränsats vid Callunas naturvärdesinventering,
beskrivna med naturtyp och i vilken status de befinner sig. Objekten är numrerade på samma vis som
naturvärdesobjekten i Figur 3 och Bilaga 2.
ID

Natura 2000-naturtyp

Status

1

2120 Vita dyner

Otillräcklig bevarandestatus

2

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

3

2190 Dynvåtmarker

Gynnsam bevarandestatus

4

2130 Grå dyner

Gynnsam bevarandestatus

5

2190 Dynvåtmarker

Gynnsam bevarandestatus

7

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

10

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

15

2120 Vita dyner

Otillräcklig bevarandestatus

¯
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Figur 12. Inventeringsområdet med avgränsade Natura 2000-naturtyper från Callunas naturvärdesinventering.
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5
5.1

Slutsatser
Diskussion

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 3§. Genom
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen.
Resultatet av naturvärdesinventeringen påvisar att sanddynsområdena vid Tofta strand har
mycket höga naturvärden med förekomst av ett stort antal rödlistade eller fridlysta arter. De
mer välutvecklade delarna uppfyller dessutom kriterierna för Natura 2000-habitaten Vita dyner,
Grå dyner och Dynvåtmarker, vilket alla är prioriterade naturtyper i Art- och habitatdirektivet.
Följaktligen är det nödvändigt att ta dessa värden i beaktande vid ingrepp i området.
Å andra sidan är naturvärdena lägre i de delar av inventeringsområdet som främst nyttjas för
campingverksamheten. Ingrepp i det öppna partiet mellan tallskogen och väg 140 har ingen
direkt påverkan på den biologiska mångfalden i området. I tallskogen bör det tas hänsyn till att
det tar lång tid för nya träd att växa upp och att de befintliga träden i en nära framtid kan bli av
betydelse för vedlevande insekter. Det är således att föredra att undvika att fälla träd i skogen.
Den viktigaste frågan för bevarandet av de höga naturvärden som är knutet till sanddynerna är i
vad mån slitaget kan komma att förändras till följd av det ökade besökstryck som kan förväntas
vid en upprustning och utbyggnad av Tofta camping. I detta sammanhang är det viktigt att
betänka att besökstrycket redan är mycket högt och att ett betydande slitage som i viss mån är
negativt för områdets naturvärden kan observeras redan i nuläget (Figur 13). Det kan betyda att
en ökning i antalet besökare inte behöver bli så stor procentuellt sett och att påverkan inte blir
avsevärt annorlunda än i nuläget, men risken finns också att ökningen blir droppen som förstör
sanddynsmiljöerna mellan campingen och havet helt. Särskilt problematiskt är det om fler
besökare leds till de norra delarna av inventeringsområdet, där naturvärdena är som högst.
Avgörande blir att kanalisera besökarna till distinkta stråk för att minimera slitaget på
sanddynerna i sin helhet. Detta kan exempelvis göras genom att spänger läggs ut som leder folk
mellan anläggningarna och stranden. Förslagsvis utnyttjas de befintliga stigarna i området.

Figur 13. I de inre delarna av sandområdet är påverkan stor. Dynstrukturer saknas och ytan är nästan helt bar.
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Riskerna för direkt exploatering av habitat eller växtplatser för hotade arter måste också tas
under övervägande. Det gäller främst vid de små stugor som planeras att uppföras i utkanten av
sanddynerna norr om campingens huvudbyggnader. Slitaget på platsen är redan betydande,
men det finns ändå utrymme för biologisk mångfald med arter som purpurknipprot och
ekorrsvingel. Särskilt ekorrsvingelns förekomst är viktig att diskutera. Arten är mycket sällsynt
på Gotland och Tofta strand utgör den enda lokalen där arten varit känd under en längre tid. Det
är oklart om arten har stabila förekommer på de lokaler som tillkommit de senaste åren.
Förekomsten vid Tofta strand är således mycket skyddsvärd. Samtidigt är slitaget av allt att
döma positivt för detta konkurrenssvaga gräs, så länge slitaget inte tar så extrema uttryck som
är fallet väster om anläggningens huvudbyggnader. Uppförande av mindre bebyggelse skulle
riskera att gå ut över en del individer av ekorrsvingel, men i den omfattning som har föreslagits
skulle det inte hota artens fortlevnad på lokalen. Dessutom är det inte otänkbart att ekorrsvingel
kan etablera sig i utrymmena mellan stugorna efter att de konstruerats.
Förekomsten av svartfläckig blåvinge är viktig att uppmärksamma eftersom arten både är
rödlistad och fridlyst och dessutom är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att
fjärilen åtnjuter ett starkt skydd. Även om den nationella bevarandestatusen för arten är dålig så
är dock den lokala populationen på Gotland fortfarande god. Så länge de grå dynerna i norr kan
bevaras med förekomst av backtimjan finns det förutsättningar för svartfläckig blåvinge att
finnas kvar vid Tofta strand.
Även om ett flertal ytor i sanddynerna utgör Natura 2000-habitat, så är bevarandestatusen i
flera fall otillräcklig. Detta både till följd av slitage och på grund av uppväxande träd. Förutom att
hantera slitageproblematiken vore viss skötsel av området till godo för dess naturvärden. En bra
utgångspunkt för detta utgörs av den skötselplan som tagits fram av Föreningen Gnisvärd och
Tofta strand (Risinger 2018). Unga tallar bör ryckas upp för att hindra igenväxning. Även
aspbeståndet centralt i området bör röjas (Figur 14). Åtminstone bör aspen hindras från att
sprida sig ytterligare i området. Det bör även övervägas att ta bort de inplanterade bestånd av
spetsdaggvide som finns i området.
Sammantaget bör det även framöver finnas förutsättningar för friluftsliv och biologisk mångfald
att samexistera vid Tofta strand. Det är dock viktigt att bevarandet av sanddynsmiljöerna får hög
prioritet och att vederbörlig hänsyn tas.

5.2

Behov av ytterligare inventeringar eller utredningar

Den aktuella inventeringen utfördes vid lämplig tidpunkt på året (juli), varför den kan förväntas
återspegla områdets naturvärden väl. Den extremt torra och varma sommaren 2018 innebar
visserligen att förutsättningarna inte var helt normala, men det orsakade inga problem med
artbestämning av exempelvis kärlväxter. Däremot fanns som nämnts ovan inga förutsättningar
för att utföra någon rättvisande svampinventering under hösten. Eftersom Tofta strand är
välbesökt av mykologer bedöms dock befintliga uppgifter i Artportalen vara tillräckliga för att
dra slutsatser kring förekomsten av svamp i området. Därmed bedöms inget ytterligare behov
av inventering finnas.
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Figur 14. I delar av sanddynsområdet är uppslag av asp ett betydande problem.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”3.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.
Bedömningsgrund biotop
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
Bedömningsgrund arter
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen,
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
Naturvärdesklasser
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen
är preliminär.
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:

3

•

högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

•

högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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•

påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald

•

visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas när
landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de
ingående naturvärdesobjektens betydelse.
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
Nivå och detaljeringsgrad
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och
fältinventering ingår).
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.
Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en
bredd på >2 meter.

Fält – medel

En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Fält – detalj

En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Tillägg
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
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Generellt biotopskydd

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras
och kartläggas, oavsett storlek.
Värdeelement

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget ska göras i fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper.
Tillägget ska göras i fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
Genomförande
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI
Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Påtagligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och karaktäristisk dynbildning.
Sandblottor välutvecklade. Förekomst av rödlistad art.

Saltarv
Sandrör
Sandsallat
Sandskruvmossa
Sandtimotej

Beskrivning
Sanddyner i direkt anslutning till sandstranden. Bevuxna med
sandrör och sandstarr, men i övrigt med sparsam vegetation. I
viss mån rörlig sand. Utsatta för slitage från badgäster.

Natura 2000-naturtyp
2120 Vita dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,4

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Alvarkalkmossa
Backtimjan
Ekorrkorn
Flockfibbla
Fältsippa
Gulkämpar
Gulmåra
Plyschmossa
Purpurknipprot
Sandgräsfjäril
Sandrör
Sandskruvmossa
Sandtimotej
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril
Svartfläckig blåvinge
Trift
Ängspärlemorfjäril

Beskrivning
Stabiliserade sanddyner intill havsstrand. Ett utvecklat fältskikt
med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst av
typiska arter. Sandskruvmossa i bottenskiktet. Starkt slitage från
badgäster har orsakat stora sandblottor. Endast få små tallar.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,9

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Dynvåtmark

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Sällsynt och prioriterad Natura 2000-naturtyp med god
bevarandestatus. Välutvecklad flora med både fridlysta och
typiska arter, däribland flera orkidéer. Fuktig miljö som skapar
variation och bidrar till områdets värden i sin helhet.

Ag
Axag
Darrgräs
Dvärgsäv
Flockfibbla
Gulkämpar
Havssälting
Höskallra
Kalklungmossa
Kustarun
Kärrbryum
Kärrknipprot
Purpurknipprot
Slankstarr
Smalfräken
Tätört
Vildlin
Älväxing
Ängsfryle
Ängsnycklar

Beskrivning
Fuktig sänka i område med öppna stranddyner. Glest bevuxen av
högre arter som vass och ag; inga träd. Fältskiktet välutvecklat
med arter som kustarun, tätört, gulkämpar och axag. Ej påverkat
av slitage.

Natura 2000-naturtyp
2190 Dynvåtmarker
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,1

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 4
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, med måttligt slitage. Uppvisar
viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter och sandblottor
viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga fridlysta och
rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Blåvingad gräshoppa
Borsttåtel
Ekorrsvingel
Flockfibbla
Fältsippa
Gulmåra
Mindre blåvinge
Plyschmossa
Sandgräsfjäril
Sandrör
Sandskruvmossa
Sandtimotej
Storfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig blåvinge
Väpplingblåvinge

Beskrivning
Stabiliserade kustnära sanddyner innanför de yttre. Ett utvecklat
fältskikt med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst
av typiska arter. Måttligt slitage med positiv inverkan som skapar
mindre sandblottor. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 5
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Dynvåtmark

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Sällsynt och prioriterad Natura 2000-naturtyp med god
bevarandestatus. Välutvecklad flora med både fridlysta och
typiska arter, däribland flera orkidéer. Fuktig miljö som skapar
variation och bidrar till områdets värden i sin helhet.

Brudsporre (strax utanför)
Darrgräs
Gulkämpar
Kustarun
Kärrknipprot
Purpurknipprot
Slankstarr
Tätört
Vildlin
Älväxing
Ängsnycklar

Beskrivning
Svagt markerad försänkning i område med öppna strandnära
sanddyner. Dominerad av krypven och lågvuxen blåtåtel, men
även med en i övrigt välutvecklad flora. Inga uppslag av träd.
Visst tramp håller ytan öppen, men inget slitage med negativ
inverkan.

Natura 2000-naturtyp
2190 Dynvåtmarker
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,1

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 6
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Påtagligt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Eftersom tallarna är unga har inga särskilda värden hunnit knytas
till dem. Stråket ger dock visst vindskydd åt innanför liggande
sanddyner, vilket kan vara gynnsamt för insektsfaunan.

Lundelm
Purpurknipprot

Beskrivning
Stråk i sanddynsområde tätare bevuxet med unga tallar. Befinner
sig i ett igenväxningsstadium.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 7
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Borsttåtel
Ekorrsvingel
Fältsippa
Gulmåra
Purpurknipprot
Sandgräsfjäril
Sandtimotej
Storfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig blåvinge

Beskrivning
Sanddyner i skyddat läge. Ett utvecklat fältskikt med arter som
sandrör och sandstarr, samt förekomst av typiska arter. Slitage
som skapar sandblottor men är väl intensivt. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 8
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Stora sandblottor, men dessa är utsatta för ett kontinuerligt starkt
slitage, vilket förhindrar etablering av de flesta skyddsvärda arter.
Typiska arter förekommer endast sparsamt i små bestånd.

Backtimjan
Borsttåtel
Gulmåra
Flockfibbla
Fältsippa
Lundelm
Sandrör
Trift
Purpurknipprot

Beskrivning
Kustnära sandmark utsatt för ett mycket hårt slitage, samtidigt
som partier är bevuxna med tall. Vegetationstäcket är stört och
stora sandblottor dominerar. Vissa typiska arter förekommer,
men som regel i små populationer. Dynstrukturerna helt
förstörda.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,9

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 9
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Tallskog

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Förekomst av fridlysta arter. Inte lika påverkat av mänsklig
aktivitet som intilliggande skogspartier.

Blåsippa
Purpurknipprot

Beskrivning
Tallskogsparti som angränsar till öppna sandområden. Buskskikt
med skogstry och olvon. Fältskikt med ängskovall och blåsippa.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 10
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Ekorrsvingel
Purpurknipprot
Svartfläckig blåvinge

Beskrivning
Stabiliserade kustnära sanddyner innanför de yttre. Ett utvecklat
fältskikt med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst
av typiska arter. Slitage som skapar sandblottor men är väl
intensivt. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,7

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 11
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Påtagligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Alltför igenvuxet med unga träd för att klassas som Natura 2000naturtyp. Floran gles, men med fridlysta arter. Träduppslagen till
trots en värdefull sandmiljö.

Gulmåra
Fältsippa
Purpurknipprot

Beskrivning
Med träd igenvuxna sanddyner. Tall och unga aspar. Hårt slitage
mellan dungarna, med sparsamt vegetationstäcke.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 12
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Blottad sand. Förekomst av rödlistade och fridlysta arter.

Backtimjan
Ekorrsvingel
Fältsippa
Purpurknipprot
Sandrör

Beskrivning
Upptrampad sandmark i med träd igenväxande dynområde.
Sandrör och annan dynvegetation i dess kanter.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 13
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Alltför igenvuxet med unga träd för att klassas som Natura 2000naturtyp. Floran gles, men med fridlysta och rödlistade arter.
Träduppslagen till trots en värdefull sandmiljö.

Purpurknipprot

Beskrivning
Med träd igenvuxna sanddyner. Tall och unga aspar. Hårt slitage
mellan dungarna, med sparsamt vegetationstäcke.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 14
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Tallskog

Påtagligt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Ger skydd och livsmiljö för småfåglar och övrigt djurliv i ett
område som annars är utsatt för omfattande besökstryck.
Frodigare än övriga skogsdungar i närheten. Enstaka
förekomster av fridlyst respektive rödlistad art.

Blåsippa
Jordtistel
Lundelm

Beskrivning
Flerskiktad talldominerad dunge belägen på en liten ås. Stort
lövinslag med arter som vårtbjörk och ek. Rik undervegetation.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

1,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 15
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Sandblottor välutvecklade. Förekomst av rödlistade och
skyddsvärda arter.

Ekorrsvingel
Fältsippa
Gulmåra
Gulreseda
Saltarv
Sandsallat
Sandtimotej
Strandmålla

Beskrivning
Sanddyner i direkt anslutning till sandstranden. Bevuxna med
strandråg och sandstarr, men i övrigt med sparsam vegetation. I
viss mån rörlig sand. Utsatta för slitage från badgäster.

Natura 2000-naturtyp
2120 Vita dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
Samtliga naturvårdsarter som hittats i inventeringsområdet redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet,
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna:
RL 15 = rödlistan från år 2015
RL 10 = rödlistan från år 2010
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000
AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och
Habitatdirektiv
Art

RL
15

RL
10

Blodrött ljusmott
Pyrausta sanguinalis

VU

VU

Tu

Si

FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen.
50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005.
PFS = Prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

N2

A
D

F
D

A
S
F

Blåvingad gräshoppa
Sphingonotus caerulans

P
F
S

C
a

Information

K

Knuten till sandiga kustnära
marker med backtimjan.

A

Knuten till torra gräsmarker
med gynnsamt lokalklimat.

C

Knuten till torra kalkrika
gräsmarker med fältmalört.

A

Knuten till kalkrika buskmarker
med bryn.

A

x

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

x

Förekommer i torra sandiga
gräsmarker och på alvar.

C

Förekommer i ängsmarker med
brynmiljöer.

A

x

Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora granulatella

NT

-

Grå klaffmätare
Philereme vetulata

NT

NT

Mindre blåvinge
Cupido minimus

NT

NT

x

Sandgräsfjäril
Hipparchia semele
Sidengult ängsmott
Paratalantha hyalinalis

50
%

NT

NT

Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnias paphia

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Storfläckig päprlemorfjäril
Issoria lathonia

x

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

Torra välhävdade gräsmarker
och alvar med backtimjan.

C

Torra marker med väddklint.
Boparasit hos stortapetserarbi.

A

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

Svartfläckig blåvinge
Phenagris arion

NT

VU

Thomsonkägelbi
Coelioxys obtusispina

VU

VU

Väpplingblåvinge
Polyommatus dorylas

NT

VU

x

x

4§
5§

x

Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Ag
Cladium mariscus

x

Knuten till småvatten och kärr i
kalkrika miljöer.

C

x

Förekommer i kalkrika
kärrmiljöer.

C

x

Förekommer i torra välhävdade
gräsmarker.

C

Axag
Schoenus ferrugineus
Backtimjan
Thymus serpyllum
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RL
15

Art

RL
10

Tu

Blåsippa
Hepatica nobilis

Si

N2

F
D

A
S
F

x

Darrgräs
Briza media

x

C
a

8§
x

Dvärgsäv
Eleocharis parvula

x
EN

EN

Flockfibbla
Hieracium umbellatum

x

Fältsippa
Pulsatilla pratensis

x

Gulkämpar
Plantago maritima

x

Gulmåra
Galium verum

x

Gulreseda
Reseda lutea

x

Havssälting
Triglochin maritima

x

Höskallra
Rhinanthus serotinus

x

x

Johannesnycklar
Orchis militaris
Jordtistel
Cirsium acaule

P
F
S

x

Brudsporre
Gymnadenia conopsea

Ekorrsvingel
Vulpia bromoides

50
%

8§
9§

x

Borsttåtel
Corynephorus canescens

A
D

8§
NT

-

Kustarun
Centaurium littorale

x

Kärrknipprot
Epipactis palustis

x

Lundelm
Elymus caninus

x

8§

x

Purpurknipprot
Epipactis atrorubens

8§

Information

K

Kalkgynnad skogsart som
gynnas av skoglig kontinuitet.

C

Knuten till sandiga gräsmarker
med viss störning.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Hävdgynnad gräsmarksart som
förekommer i öppen mark.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Sandanknutet störningsgynnat
konkurrenssvagt gräs

C

Förekommer i torra öppna
gräsmarker, gärna sandigt.

C

Förekommer i torra välhävdade
kalkrika gräsmarker.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i välhävdade
gräsmarker.

C

Ruderatmarksväxt knuten till
kalkrik något störd mark.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i välhävdade
gräsmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

A

Förekommer i välhävdade
kalkrika gräsmarker.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Typisk lundflora i ängsartad
skog.

C

Förekommer i sandiga kalkrika
marker.

C

Saltarv
Honckenya peploides

x

Havsstrandsväxt som även
förekommer i sanddyner.

C

Sandrör
Ammophila arenaria

x

Typisk art för sanddyner med
mycket blottad sand.

C

Sandsallat
Lactuca tatarica

x

Förekommer i sanddyner,
framförallt på Gotland.

C

x

Knuten till blottad sand i
kustnära sanddynsområden.

C

Sandtimotej
Phleum arenarium
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RL
15

Art

RL
10

Tu

Si

Slankstarr
Carex flacca

N2

A
D

F
D

A
S
F

50
%

P
F
S

C
a

x

Smalfräken
Equisetum variegatum

x

Information

K

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Förekommer på fuktig kalkrik
sand och lera.

C

Strandmaskrosor
Taraxacum sect. Palustria

x

Förekommer på fuktiga kalkrika
strandängar.

A

Strandmålla
Atriplex littoralis

x

Havsstrandsväxt som även
förekommer i sanddyner.

C

Trift
Ameria maritima

x

x

Typisk art i torra kustnära
gräsmarker.

C

Tätört
Pinguicula vulgaris

x

x

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Vildlin
Linum catharcticum

x

Hävdgynnad växt knuten till
artrika kalkgräsmarker.

C

Förekommer i öppna fuktiga
och kalkrika gräsmarker.

C

Typisk art i öppna friska
gräsmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Knuten till kalkrika torra
gräsmarker och alvar.

C

Störningsgynnad pionjärart
beroende av gles vegetation.

Ö

Älväxing
Sesleria uliginosa

x

Änsfryle
Luzula multiflora

x

Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata

x

x

Alvarkalkmossa
Tortella densa
Heltuss
Protobryum bryoides

8§
x

VU

NT

Kalklungmossa
Preissia quadrata

x

Förekommer i öppna kalkrika
kärr.

C

Kärrbryum
Bryum pseudotriquetrum

x

Förekommer i intermediära till
kalkrika kärr.

C

Plyschmossa
Ditrichum flexicaule

x

Knuten till kalkrika torra
gräsmarker och alvar.

C

Typisk art i sanddyner med
gles vegetation och sandblottor

C

Kustbunden art knuten till friska
öppna strandängar.

Ö

Förekommer i kalkrika
strandnära sandmiljöer.

A

Strikt knuten till sanddyner med
sandrör.

A

Förekommer på förna i
barrskogar.

A

Förekommer i kalkrika
sandmiljöer.

A

Sandskruvmossa
Syntrichia ruraliformis

x

Östersjöbryum
Bryum marratii

NT

NT

Dynchampinjon
Agaricus devoniensis

DD

-

Dynspröding
Psathyrella ammophila

NT

NT

Kamjordstjärna
Geastrum pectinatum
Stjälkröksvamp
Tulostoma brumale
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Bilaga 4 – Övriga artfynd från artutredningen
De ytterligare rödlistade arter av ryggradslösa djur och svampar som finns rapporterade i
ArtDatabankens databaser i nära anslutning till inventeringsområdet (inom 500 meter)
redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet,
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna:
RL 15 = rödlistan från år 2015
RL 10 = rödlistan från år 2010
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
N2 = typiska arter Natura 2000
AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och
Habitatdirektiv

FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen.
Si = signalarter Skogsstyrelsen
Ca = Callunas naturvårdsart
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

RL
15

RL
10

Alvarsandbi
Andrena alfkenella

NT

NT

A

Azurlöpare
Ophonus azureus

NT

NT

A

[en bladbagge]
Galeruca pomonae

NT

VU

A

Blekbent vedstilletfluga
Cliorismia ardea

VU

EN

A

Bombaderbagge
Brachinus crepitans

VU

VU

A

Brunt timjansmott
Deplanqueia dilutella

NT

-

A

Dysterfrölöpare
Harpalus melancholicus

VU

VU

A

Flygsandsvägstekel
Euroleon nostras

NT

NT

A

Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras

VU

VU

A

Gräshoppsstekel
Sphex funerarius

VU

VU

A

Gördelljusmott
Pyrausta cingulata

VU

VU

A

Hedmätare
Selidosema brunnearia

NT

NT

A

Hårig dolkstekel
Scolia hirta

NT

NT

Klintbandbi
Halictus eurygnathus

NT

NT

A

Liten myrlejonslända
Myrmeleon bore

NT

NT

A

Lusernbi
Melitta leporina

NT

NT

A

Läppstekel
Bembix rostrata

NT

NT

44

Tu

Si

N2

A
D

F
D

A
S
F

Art

C
a

6§

Information

K

A

x

A

Naturvärdesinventering / Tofta strand 2018

RL
15

RL
10

Måsknottbagge
Trox hispidus

VU

VU

A

Praktgetingfluga
Chrysotoxum elegans

EN

EN

A

Prydnadsbock
Anaglyptus mysticus

NT

NT

A

[en rovstekel]
Astata minor

NT

VU

A

[en rovstekel]
Oxybelus argentatus

NT

NT

A

[en rovstekel]
Podalonia luffii

VU

VU

A

Rödbrun blankbock
Obrium brunneum

NT

NT

A

Sammetsfrölöpare
Harpalus griseus

NT

VU

A

Sandsnabblöpare
Rhysodromus fallax

NT

NT

A

Silversmygare
Hesperia comma

NT

NT

A

Smedbock
Ergates faber

NT

NT

Stampansarbi
Stelis phaeoptera

NT

NT

A

Stortapetserarbi
Megachile lagopoda

NT

VU

A

Större borstspinnare
Setina irrorella

NT

NT

A

Svart majbagge
Meloe proscarabaeus

NT

VU

A

Svävfluglik dagsvärmare
Hemaris tityus

NT

NT

A

Trädesfrölöpare
Harpalus calceatus

NT

VU

A

[en tångfluga]
Coelopa frigida

VU

VU

A

Vallrovfluga
Choerades igneus

VU

VU

A

Varierad tornbagge
Variimorda villosa

VU

VU

A

Ängsnätfjäri
Melitaea cinxia

NT

NT

Barrviolspindling
Cortinarius harcynicus

NT

NT

Bittermusseron
Leucopaxillus gentianeus

NT

-
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RL
15

RL
10

Blekspindling
Cortinarius
caesiostramineum

NT

NT

A

Bullspindling
Cortinarius corrosus

VU

VU

A

Denises spindling
Cortinarius dionysae

NT

NT

A

Droppskivling
Chamaemyces fracidus

EN

EN

A

Duvspindling
Cortinarius
caesiocanescens

VU

VU

A

Fager vaxskivling
Hygrocybe
aurantiosplendens

DD

-

A

Fjällfotad musseron
Tricholoma olivaceotinctum

VU

VU

Fransig stjälkröksvamp
Tulostoma fimbriatum

EN

EN

A

Granrotspindling
Cortinarius fraudulosus

VU

VU

A

Liten jordstjärna
Geastrum minimum

VU

VU

A

Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum

NT

NT

Puderspindling
Cortinarius
aureopulverulentum

NT

VU

A

Sandkremla
Russula torulosa

NT

NT

A

Siljansspindling
Cortinarius dalecarlicus

EN

EN

A

Sotkremla
Russula anthracina

DD

DD

A

Spinnfingersvamp
Lentaria byssiseda

NT

NT

x

A

Svart taggsvamp
Phellodon niger

NT

NT

x

A

Tvåfärgsnopping
Entoloma tjallingiorum

VU

VU

A

Violettrandad spindling
Cortinarius
pseudoglaucopus

VU

VU

A

Vit taggsvamp
Hydnum albidum

VU

VU

A

Äggspindling
Cortinarius meinhardii

NT

NT

A
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1,
Gotlands kommun och har tagits fram inför samråd om planförslaget. Syftet med detaljplanen är
att utveckla befintligt campingområde på Tofta strand med ny camping- och turistverksamhet.
Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan
avseende naturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv och därför ska en miljöbedömning
genomföras. Kommunen har även beslutat att vattenmiljö och klimatanpassning ska behandlas i
MKB-rapporten.
Naturmiljö
Naturmiljön i området präglas av närheten till havet samt dagens campingverksamhet. De
sandiga dynområdena i västra och norra delen av området har i stora delar höga naturvärden
med ovanliga naturtyper och hotade arter. I södra och östra delen är campingverksamheten
utbyggd med byggnader, parkeringsplatser och gräsmattor och naturvärdena är betydligt lägre
där till följd av stor mänsklig påverkan.
Planutformningen har anpassats för att minimera påverkan på höga naturvärden vilket gör att
konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda arter och Natura 2000-naturtyper. Ny
bebyggelse har istället förlagts till områden med måttligt till låga naturvärden, vilket innebär ett
visst biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller en viss
funktion för arter.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön i
området jämfört med nollalternativet. Då bevarandet av sanddynsmiljöerna har fått hög prioritet
vid utformade av planen och skyddsåtgärder under byggskede föreskrivs för att minimera
påverkan så bedöms det även i fortsättningen finnas förutsättningar för biologisk mångfald att
samexistera med friluftsliv och campingverksamhet på Tofta Strand.
Landskapsbild
Upplevelsen från Tofta är idag knuten till campingverksamheten och är starkt präglad av
årstiden. Beroende på tid på året varierar landskapet mellan campingverksamhet och ett öde
område med igenbommade byggnader. Landskapet i aktuellt område kan delas upp i fyra olika
landskapstyper: Strandskog, dynlandskap, sandstrand och bebyggd kulturmark, där
dynlandskapet är det mest särpräglade för Toftaområdet.
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i strandskogen och i den bebyggda
kulturmarken som planeras bedöms landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både
skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det skapar
även möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de förbipasserande på
riksvägen.
Det är däremot viktigt att se över den igenväxningsprocess som är aktuell i dynlandskapet
oavsett planarbete, och att bebyggelsen här utformas på ett sätt som inte påverkar
landskapsbilden negativt.
Rekreation och friluftsliv
Tofta camping erbjuder flera aktiviteter för rekreation och friluftsliv. Strandområdet är en
betydande målpunkt för rekreation inom planområdet och naturmarken som omger campingen
används för närrekreation. Naturreservatet Smågårde naturskog ligger strax norr om
planområdet och innefattar ett välanvänt stigsystem.
Dagens campingverksamhet ingår i riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet, FI 04D
Gotland. Planförslaget innebär en del ny bebyggelse inom den del av planområdet som omges
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av riksintresset, och ett av de största hoten är en för hård exploatering på och i anslutning till
stränderna.
Planförslaget bedöms innebära både positiva och negativa konsekvenser för miljöaspekten. En
utökad bebyggelse kan innebära att tillgängligheten genom planområdet upplevs minska. Detta
gäller särskilt för de bungalows som planeras, och för spahotellet som med fel utformning kan
upplevas som privatiserande. Campingverksamheten bedöms däremot bidra positivt till
turismen inom planområdet och Gotland i stort, genom möjlighet till tillfällig övernattning och
viss service. Utveckling av aktiviteter anses även vara positivt för rekreation och friluftslivet.
Vattenmiljö
Planförslaget medför en ökad hårdgjord yta i form av parkering och bebyggelse inom
planområdet, vilket leder till en ökad avrinning på ca 75 %. Inom planområdet finns ett
lågpunktsområde i öster där vatten kan stiga upp till 0,8 m, där det planeras lägenheter. För att
undvika översvämningsrisk rekommenderas det att de mest utsatta byggnaderna flyttas och att
övriga utsatta byggnader höjdsätts.
Föroreningsmängder kommer att öka för samtliga ämnen efter exploatering, innan
reningsåtgärder. För att möta Region Gotlands reningskrav rekommenderas anläggning av
växtbäddar för kör- och parkeringsytor som genererar mest föroreningar till recipient och
grundvatten. Där det är möjligt kan dagvattnet tillåtas infiltrera ner till grundvattnet efter rening
genom filter och växtupptag. Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad belastning på
grundvattenförekomsten jämfört med nuläget då föroreningsbelastningen ökar för en del ämnen
även efter rening. Kvalitetsfaktorer och miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten och
vattenförekomsten Östersjön bedöms däremot inte påverkas negativt av planförslaget om
föreslagna reningsåtgärder genomförs.
Klimatanpassning
Med ett framtida varmare klimat tillkommer mer frekventa värmeböljor, ökade maxtemperaturer
och längre varaktighet. Detta innebär även längre perioder med torka. Uppvärmningen inom
Gotlands län beräknas bli mellan 3 till 5 grader varmare inom en 100-årsperiod.
Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–30 % vid seklets slut i jämförelse med
referensperioden 1961–1990 (SMHI, 2015). Enligt en utredning av hur havsvattenståndet runt
Gotland kan komma att förändras konstateras att högsta troliga vattenstånd (utan vind- eller
vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta, vid seklets slut.
Ett varmare klimat kan vara positivt för besöksnäringen då det kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen men värmen kan även leda till ökad algtillväxt. De förväntade
klimatförändringar med större och intensivare nederbördsmängder och förändrade
grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred. Tofta strand är utpekat av
SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion (SGI, 2018). Större delar av
planområdet där man planerar att bygga lägenheter, servicehus och camping ligger inom
utpekade lågpunktsområden där vatten riskerar att bli stående. Den för planförslaget
tillkommande bebyggelsen kräver anpassningar för att inte ska ta skada av ett förändrat klimat
på lång sikt.
Byggskedets miljöfrågor
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från främst
entreprenadmaskiner. Exempel på åtgärd som kan behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning av
dag- och dränvatten från arbetsområden. Byggbuller kan tillfälligt komma att påverka
närboende. Effekterna av buller bedöms som små och övergående. Åtgärder ska planeras och
genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten. Under byggtiden bör träd skyddas för att
undvika att stam, krona eller rotsystem skadas. Hänsyn ska tas till kända naturvärdesobjekt och
artförekomster, enligt vad som framkommit i arbetet med denna MKB.
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1. Inledning
Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för förslaget till ny detaljplan för Tofta
Sallmunds 4:1 i Gotlands kommun. MKB:n är en del i miljöbedömningen som syftar till att lyfta
fram väsentliga miljöaspekter i planarbetet så att en hållbar utveckling främjas. Detta dokument
är en samrådsversion. Detaljplanen har i detaljplanens undersökningssamråd bedömts kunna
medföra betydande miljöpåverkan avseende rekreation och friluftsliv, naturmiljö och
landskapsbild.

Bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att utveckla befintligt campingområde på Tofta strand med ny
camping- och turistverksamhet. Området ska fungera som en strandnära mötesplats som är
tillgänglig för alla. Bebyggelsen ska anpassas till naturens förutsättningar och utformas med stor
hänsyn till landskapet. Region Gotland har upprättat ett mål om att öka sin attraktivitet som
besöksmål, genom att bland annat erbjuda mångsidiga upplevelsevärden och boendeformer.
För att bidra till den utvecklingen möjliggör planen rörlig camping och friluftsliv, hotell, service
samt uthyrningsstugor (Region Gotland, 2018).
Det planeras för restaurang, bad, spa, service- och butiksbyggnader, samt tillfällig övernattning i
form av stugor och hotell med tillhörande service. Bostäder ska prövas i anslutning till Riksväg
140 (Toftavägen) och befintligt småhusområde.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen för Gotland från 2010, där området pekas ut
som en turistzon med goda utvecklingsmöjligheter.

Områdesbeskrivning
Området ligger strax söder om Visby (i södra Tofta) mellan stranden och Toftavägen och är ett
attraktivt område för turister och med närhet till natur och bad, se Figur 1. Det förekommer
varierad natur i form av sanddyner, stråväxter, trädklädda sanddyner och tallskog.
Strandområdet sträcker sig från Marsängen i norr (nära Tofta skjutfält) till Tofta strandbad i
söder, en sträcka på cirka 3,5 km med varierande bredd på 50-150 meter.
Toftaområdet består av bebyggelse av blandad karaktär, bland annat strandnära i
skog/skogskant, naturtomter i skogsområde, låg bebyggelse i öppen terräng, tätortskaraktär
med villaområden och liknande. Det förekommer både fritidsbebyggelse och
permanentbostäder.
Det som finns inom planområdet idag är en campingverksamhet med tillhörande faciliteter i form
av bland annat restaurang, service, parkering, affär, dusch/WC. Stranden ägs av samfälligheter
och planområdet är privatägt. Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Norr om planområdet ligger Smågårde naturskog, som är skyddsklassat som naturreservat och
Natura 2000 (Länsstyrelsen Gotlands län, 2018). Området sträcker sig från Gnisvärds fiskeläge
till Tofta södra och består av skog och flygsanddyner. Syftet med naturreservatet är att undvika
störningar på naturtypen och att det på sikt ska få utvecklas till en urskogsliknande karaktär. Det
finns höga naturvärden i form av äldre gran och tall. Det finns även en anlagd naturstig genom
området som naturskyddsföreningen har inrättat. (Gotlands kommun, 2006); (Tyréns AB, 2019);
(Region Gotland, 2018)
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Figur 1. Översiktsbild över området idag.
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Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller vid kuster, sjöar och vattendrag i hela landet.
Det verkar för att stärka förutsättningarna för friluftsliv och bevara goda livsvillkor för flora och
fauna på land och i vattnet. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten upp på land
och ut i vattnet. Inom detta område får man inte bygga nya byggnader eller ändra användningen
av befintliga byggnader om det hindrar allmänheten från att beträda området. Dock kan det
erhållas dispens från strandskyddet vid särskilda skäl, vilka framgår i 7 kap. 18 c–d §
miljöbalken. Exempel på särskilda skäl kan vara om området redan är ianspråktaget, att utvidga
en pågående verksamhet eller om det innebär att tillgodose ett särskilt allmänt intresse
(Boverket, 2018).
Aktuellt detaljplaneområde omfattas av strandskyddet. Det råder nybyggnadsförbud inom
strandskyddsområdet och dispens krävs för nya byggnationer och andra åtgärder som krävs i
samband med detta. Ingen ny bebyggelse ska dock planläggas inom strandskyddat område,
utan det handlar om att utveckla befintlig bebyggelse (Region Gotland, 2018).
Strandskyddat område omfattas även av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten enligt 7
kap 4 § MB, vilket Länsstyrelsen i Gotland beslutade 1993. Det innebär att det krävs tillstånd för
nya byggnader och åtgärder som riskerar störning på fågellivet (Region Gotland, 2018).

Figur 2. Strandskyddsområde.

2019-09-17
9(56)

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för:
•

Gotland (4 kap. 1-2 § MB),

•

Rörligt friluftsliv (3 kap 6 § MB),

•

Högexploaterad kust (4 kap 1-2 §§ MB),

•

Försvarsmaktens Stoppområde för höga objekt,

•

Försvarsmaktens område med särskilt behov av hinderfrihet,

•

Försvarsmaktens MSA influensområde luftrum.

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 § MB, med avseende på de natur- och
kulturvärden som finns där och innebär att dessa värden inte får skadas i samband med
åtgärder. Detaljplaneområdet ingår även i ett riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och
för högexploaterad kust enligt (3 kap 6 § och 4 kap 1-2 §§ MB). Området har höga naturvärden
med rik och varierad flora och fauna och en lång fin badstrand. Planområdet omfattas av
bestämmelser enligt 4 kap. 4 § MB, där det framgår att fritidshus endast får tillkomma om det är
komplettering av befintlig bebyggelse. Riksintresset för det rörliga friluftslivet tas vidare upp i
MKB:n som en miljöaspekt.
Riksintressena för försvarsmakten tas inte vidare upp inom ramen för MKB:n. Detaljplanen
möjliggör inte några höga objekt och bedöms därför inte påverka förvarets intressen.

Övergripande planer
Översiktsplan
I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 gäller för Gotland som
helhet att möjliggöra tillväxt och arbetstillfällen genom planering av industrier, handel och annan
verksamhet, skapa bostäder, goda livsmiljöer och goda kommunikationer åt alla, Fokus ligger
på att främja en långsiktig hållbar utveckling på landsbygden och i tätorterna (Gotlands
kommun, 2010).
Turismen är en viktig del av Gotlands näringar. Däremot måste hänsyn tas till natur- och
kulturvärden vid utveckling av turistområden. Det är även viktigt att förutsättningarna för det
rörliga friluftslivet inte skadas.
Planområdet pekas ut som en turistzon med goda utvecklingsmöjligheter. Området ska
planläggas för att säkra värden som det rörliga friluftslivet. För att värna det rörliga friluftslivet
och samtidigt möjliggöra en utveckling av campingnäringen bör en utveckling av
campingverksamhet prövas i detaljplan. Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanens
intentioner då den möjliggör camping och rörligt friluftsliv. Området för turistzonen har ingen
exakt geografisk avgränsning. Därav bedöms inte inslag av bostäder i anslutning till
planområdets utkant motverka översiktsplanens intentioner.

Planprogram
Ett planprogram för Tofta-området har genomförts, och godkändes av Byggnadsnämnden 2006
och är fortfarande gällande (Gotlands kommun, 2006). Syftet med programmet är att möjliggöra
en utveckling av Tofta till en attraktiv miljö med semester- och permanentboende. I Tofta har
efterfrågan på permanentboende i detta kustnära läge ökat och därmed finns ett behov att
utveckla bostäder.
Toftaområdet består av blandad bebyggelse i form av strandnära bebyggelse i skog/skogskant,
bebyggelse på naturtomter i skogsområde, låg bebyggelse i öppen terräng, tätortskaraktär med
villaområden och liknande. Tanken är att utnyttja befintliga karaktärer i bebyggelsen vid ny
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exploatering. För att säkerställa utblickar och karaktären av öppenhet och luftighet är det viktigt
att bebyggelsen hålls låg med stora tomter.
Längs väg 140 som är i utkanten av detaljplaneområdet framgår det ur planprogrammet att det
är lämpligt med utveckling av tätortskaraktären, för att förstärka och skapa koppling till Tofta
centrum.
Detaljplanen är i sin helhet i linje med vad som står i planprogrammet med tanke på den
campingverksamhet blandat med permanent bostadsbebyggelse som planeras på platsen, som
gynnar utvecklingen av Tofta till ett attraktivt område för både tillfällig och stadigvarande
vistelse.

2. Miljöbedömning
Syfte och process
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Syftet är också
att integrera miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av beslutsunderlaget inför
fastställande av detaljplanen. Den miljöhänsyn som identifieras i MKB:n ska sedan följa
projektet under framtagandet av förfrågningsunderlag och miljökrav för genomförandet av arbetena.
Enligt miljöbalken kapitel 6, 2 § avses miljökonsekvenser direkta eller indirekta effekter som är
positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa
och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på; befolkning och människors hälsa, djureller växtarter som är skyddade enligt 8 kap och biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten,
luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av
miljön. Lag (2017:955).

Krav på miljöbedömning av detaljplan
Detaljplaner upprättas av kommuner för att reglera användningen av mark- och vattenområden
samt bebyggelse och byggnadsverk inom ett visst område. En detaljplan reglerar vad såväl
enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett område. Detaljplanen är juridiskt
bindande och gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.
För detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 2018 ska en miljöbedömning utföras enligt
kriterierna i nya 6 kap i miljöbalken. Kommunen ska vid sin bedömning av om planen medför en
betydande miljöpåverkan utföra en undersökning. Undersökningen görs för att ta ställning till om
genomförandet av en detaljplan kan antas leda till en betydande miljöpåverkan eller inte, samt
vilka miljöaspekter som bör konsekvensbeskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Om detaljplanens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en
miljöbedömning och en MKB ska upprättas i enlighet med 6 kap miljöbalken. Syftet med en
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Denna MKB har upprättats i enlighet med 6 kap miljöbalken i dess lydelse efter 1 januari 2018
eftersom detaljplaneärendet påbörjades efter detta datum. Miljökonsekvenserna för detaljplanen
för Tofta strand redovisas i rapporten som har tagits fram inför samråd om planförslaget. Efter
samrådet sker en genomgång av de synpunkter som framförts under samrådstiden och
ändringar kan behöva göras i både detaljplanen och MKB:n. Därefter kommer planförslaget och
MKB:n att ställas ut för granskning innan planförslaget antas av kommunen.
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Undersökningssamråd
Den myndighet eller kommun som gör eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller
annan författning ska undersöka om planen eller programmets genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, detta kallas för en undersökning. Ett undersökningssamråd
utförs mellan kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av
planen eller programmet. När det gäller planer enligt PBL ska kommunen enbart samråda med
länsstyrelsen (Boverket, 2018).
Ett undersökningssamråd har hållits mellan Region Gotland och Länsstyrelsen för att avgöra
om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. I undersökningen daterad 201803-21 bedömdes det att detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. De
miljöaspekter som bedöms påverkas främst är naturvärden, friluftsliv och landskapsbild.
Länsstyrelsen står bakom beslutet vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram under planprocessen.

Avgränsningssamråd
Kommunen ska även samråda om avgränsningen av omfattningen och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning. Detta kallas avgränsningssamråd i lagstiftningen.
Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som
på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet enligt
lag (2017:955).
Ett avgränsningssamråd mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Tyréns AB har ägt rum
2018-05-25. Där beslutades att påverkan på vattenmiljö, naturmiljö, landskapsbild,
klimatanpassning, rekreation och friluftsliv är särskilt viktiga miljöaspekter att lyfta i MKB:n.

Avgränsning
Tidsmässig avgränsning
Detaljplanens genomförandetid är fem år. Tidshorisont för bedömning av konsekvenser är
därför ca år 2030. Då förväntas detaljplanen vara genomförd, den nya markanvändningen har
tagit form och förändringarna är tydliga. För miljöaspekten klimatanpassning är dock
tidshorisonten mellan ca år 2070 – 2100 beroende på utförda klimatprognoser och scenariers
tidsaspekt.

Geografisk avgränsning
MKB:n begränsas huvudsakligen till planområdet och den närmaste omgivningen på land och i
vatten.

Avgränsning av miljöaspekter
Enligt miljöbalken kapitel 6, 11 § är kravet på uppföljning endast att MKB:n tar upp de
miljöaspekter som anses ha betydande miljöpåverkan, men däremot kan kommunen besluta att
även ha med andra miljöaspekter som kan anses ha påverkan i någon omfattning.
Avgränsningen i sak har utgått från de värden eller aspekter som förväntas påverkas i någon
betydande omfattning. Utgångspunkten har varit det undersökningssamråd och
avgränsningssamråd som kommunen har genomfört med Länsstyrelsen, där slutsatsen var att
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Nedan beskrivs de betydande och övriga viktiga miljöaspekter i driftskedet som behandlas i
MKB:n. Miljökonsekvenserna av byggskedet beskrivs översiktligt i kapitel 7. De miljöaspekter
som inte anses ha miljöpåverkan eller som har miljöpåverkan men som istället tas upp i
planbeskrivningen behandlas inte vidare i MKB:n.
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Betydande miljöaspekter
I undersökningen har följande miljöfrågor identifierats som betydande miljöaspekter:
Naturmiljö. Flertalet fridlysta och rödlistade arter har observerats inom planområdet, vilket
kräver en naturinventering för att undersöka påverkan på naturmiljön.
Landskapsbild. Det är viktigt att utreda hur landskapsbilden påverkas av planerad bebyggelse.
De tallar som förekommer i området är särskilt viktiga att beakta.
Rekreation och friluftsliv. Planområdet ingår i ett område av riksintresset för det rörliga
friluftslivet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas.
Övriga miljöaspekter
Utöver de miljöaspekter som identifierats som betydande i miljöbalkens mening redovisas också
följande miljöaspekter i MKB:n då de är väsentliga för planeringen av området:
Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer. På grund av de rådande markförhållandena bör
dagvattenhanteringen och rening av dag- och spillvatten utredas, till följd av den bebyggelsen
som planeras och närheten till havet. I detaljplanearbetet ska det framgå att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten och luft har iakttagits och att planen inte medverkar till att
miljökvalitetsnormerna påverkas negativt eller försämrar möjligheten att upprätthålla eller uppnå
dessa.
Klimatanpassning. Det finns en del lågpunkter inom planområdet där vatten kan bli stående vid
skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker,
och problem med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse.
Miljöaspekter som inte vidare behandlas i MKB:n
Följande miljöaspekter anses inte vara nödvändiga att behandla vidare i MKB:n utifrån
undersöknings- och avgränsningssamrådet om lämplig omfattning och detaljeringsgrad.
Miljöaspekterna behandlas vidare i planbeskrivningen.
Kulturmiljö. Under samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning framgick att inga
fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) inom
planområdet. Emellertid har flera fynd registrerats i anslutning till området, bland annat flertalet
stensättningar cirka 300 meter nordost om det aktuella området samt flertalet stenyxor på en
närliggande åker. Länsstyrelsen bedömde därför att en arkeologisk utredning krävdes inom det
fortsatta planarbetet, och en arkeologisk utredning (steg 1) har utförts av Gotlands museum
(Gotlands museum, 2019) inom planområdet. Utredningen visade inga tecken på förekomst av
fornlämningar eller bebyggelse från historisk tid. Gotlands Museum anser att det inte krävs
ytterligare antikvariska insatser innan planområdet exploateras.
Geoteknik. Områdets geotekniska förhållanden och lämplighet för byggnation hanteras i
planbeskrivningen. Erosionsproblematiken tas upp i avsnitt Klimatanpassning i MKB:n.
Buller. Trafikbuller från Toftavägen hanteras inom ramen för planarbetet. Eventuellt
tillkommande buller i samband med utbyggnad av Tofta skjutfält har inte hanterats i MKB:n.
Risk. Risken för allvarliga olyckor bedöms som liten då detaljplanen medger bebyggelse av
bostadshus, byggnader för hotell, restaurang, spa och konferens vilket inte anses vara riskfylld
verksamhet.
Hushållning med naturresurser. Inga sådana kommer att förbrukas.
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Metod
Metod för konsekvensbedömning
Bedömningarna av detaljplaneförslagets miljökonsekvenser utgår från förutsättningar och
värden samt störningens eller ingreppets omfattning. Bedömningen har gjorts i förhållande till
nollalternativet som är en beskrivning av den sannolika utvecklingen på platsen om projektet
inte genomförs. Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål,
miljökvalitetsnormer och övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller kommunala
myndigheter. I den samlade bedömningen ges en översiktlig bild av konsekvenser som kan
uppkomma för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser.

Metod för åtgärder
MKB ska visa hur projektet kan miljöanpassas och genom ett integrerat arbetssätt och i
samarbete med kommun och exploatör ta fram lösningar så att negativa effekter kan undvikas,
begränsas eller i sista hand kompenseras. Det gäller både sådana effekter som är en följd av
anläggandet och sådana som är en följd av driften.
Redovisade åtgärder grundar sig på vilka bedömda effekter och konsekvenser som riskerar att
uppstå till följd av genomförande av planen. Det framgår om åtgärder är sådana som med
säkerhet ska genomföras i projektet och som tas upp i plankarta och/eller planbeskrivning, eller
om åtgärderna utgör rekommendationer. Konsekvensbedömningen baseras endast på de
åtgärder som ska genomföras och som säkerställs genom planbestämmelse eller annat avtal.

Osäkerheter
Tofta strand ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk från ett närbeläget skjutfält
(Försvarsmakten, 2018). Verksamheten vid skjutfältet planeras eventuellt att utökas, varför
buller kan bli en fråga som måste hanteras senare i planprocessen. Detta gäller särskilt för
planerad permanent bebyggelse. I dagsläget är det inte klarlagt hur stor bullerpåverkan kan
komma att bli och frågan utgör därför en osäkerhet. Dialog förs dock med Försvarsmakten och
det finns goda förhoppningar om att frågan ska kunna lösas på ett bra sätt.

3. Detaljplaneförslag
Denna MKB hör till förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1, Gotlands kommun.
Detaljplanen omfattar ca 20 ha och ska pröva rörlig camping och friluftsliv, se Figur 3.
Planområdet har ett naturnära läge i anslutning till strand och hav med närhet till Visby.
Området utnyttjas idag inte i den utsträckning som är möjlig och befintliga byggnader är
eftersatta. Detaljplanen ska utveckla och rusta upp befintligt campingområde på Tofta strand
(Tyréns AB, 2019).
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Figur 3. Situationsplan med förslag till ny detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 (Tyréns AB, 2019).

Område A (punkt 6 – 8) innefattar hotell, restaurang, spa och konferens med ca 150 rum för
boende. Anläggningen ska ha öppet året runt och innefatta både inomhus- och utomhuspooler.
Punkt 5 är en plan för fotboll/volleyboll.
I område B (punkt 9) planeras en restaurang i närheten av strandkanten. Vid punkt 10 finns
byggnader för allmän service till stranden (ombyte, dusch, grillar mm).
I område C (punkt 2) ska 30 bungalows om ca 2 – 4 bäddar uppföras med koppling till hotellet.
De ska placeras i gränsen mellan skogen och stranden.
Område D (punkt 19 – 21) innefattar ca 130 nya bostadsrätter med möjlighet till uthyrning via
hotellet. De kommer att ha tre teman: Sport, Familj och Senior. Parkeringar är planerade vid
punkterna 21 och 23.
I område E (punkt 14 – 18) kommer att finnas plats för camping i tält och camping med
husvagn/husbil samt aktiviteter såsom lek, minigolf och trampolin.
Område F (punkt 1) innefattar 12 st tomter för privatägda hus som planeras i två plan, ca 75 +
75 m2. Tomtarean kommer att variera mellan 1000 och 1600 m 2.

2019-09-17
15(56)

Punkterna 26 – 28 utgör allmänna stråk. Punkt 24 i område D är växtbäddar som anläggs för
hantering av dagvatten.

4. Alternativ
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även
motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i
MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6).
En miljökonsekvensbeskrivning ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om ett projekt eller en plan inte genomförs, ett så kallat
nollalternativ. Nollalternativet används som jämförelsealternativ när man bedömer
miljökonsekvenserna för ett planförslag. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan
ska beskriva en trolig framtida utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs.

Nollalternativ
I nollalternativet antas att området fortsätter vara icke detaljplanelagt. Det fortsätter vara ett
campingområde som det ser ut i dagsläget. Nollalternativet beskrivs för år 2030 då planområdet
förväntas vara färdigbyggt och nya campingverksamheten är igång.

Alternativ lokalisering
Enligt översiktsplanen för Gotland redovisas det aktuella området som en turistzon som ska
planläggas för att gynna det rörliga friluftslivet och övriga värden som finns på platsen. I
framtaget planprogram för området pekas Tofta ut som ett attraktivt område att bygga
permanentbostäder och även semesterboende, med dess närhet till strand och havskust. Den
nu aktuella detaljplanen är i linje med vad som står i översiktsplanen och planprogrammet.
Någon utredning av alternativ lokalisering har därför inte gjorts i detta skede.

Utformningsalternativ
Det har förekommit olika utformningsalternativ för planområdet under processens gång.
Planförslaget har justerats med hänsyn till naturmiljön, de naturvärden som registrerades vid
utförd naturvärdesinventering samt känsliga arter i området. I Figur 4 syns illustration på ett
förkastat planförslag. En anpassning som har gjorts sedan dess är flytt av de bungalows som
planerats på områden som bedömdes ha högt naturvärde vid naturvärdesinventeringen 2018.
Antalet tomter för permanent boende i planområdets nordöstra del har också minskats.
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Figur 4. Förkastat planförslag (Tyréns AB, 2017)

Val av alternativ
Gällande detaljplaneförslag har anpassats för att minimera påverkan på naturtyper och arter.
Aktuellt planförslag förväntas uppfylla samma syfte som tidigare förslag men intrång i värdefull
naturmiljö undviks så långt det är möjligt.
Enligt aktuellt planförslag ska ingen ny bebyggelse uppföras inom strandskyddat område. På
strandområdet där det planeras för en restaurang med bar ligger det redan en restaurang i
dagsläget. De västra delarna av tomterna i planområdets nordöstra del kommer att klassas som
prickmark och får därmed inte bebyggas. På så vis bibehålls en större del av naturmiljöns
karaktär och värden även om marken blir privatägd. Hänsyn ska tas till den sällsynta naturtypen
flygsanddyner som finns inom planområdet genom att begränsa utbredningen av ny
bebyggelse.
Detaljplanen tar även hänsyn till allmänhetens intressen och landskapsbilden genom att
planförslaget utformas så att allmänhetens tillgänglighet till stranden inte ska försämras. Antalet
parkeringar som kommer att behövas på platsen har undersökts och ska dimensioneras för det
ökade antalet gäster, för att inte minska allmänhetens tillträde till stranden.
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5. Miljökonsekvenser
Nedanstående bedömning av miljökonsekvenser bygger på underlags-PM för respektive
miljöaspekt samt övrigt relevant material från myndigheter och kommunal verksamhet. Uppgifter
om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande
negativa miljöeffekter redovisas under rubrik Åtgärder och fortsatt arbete under varje
miljöaspekt.

Naturmiljö
Definition av miljöaspekten
Naturmiljö är ett samlat begrepp som används för att beskriva olika naturtyper, livsmiljöer, arter
och ekologiska funktioner inom ett område. Olika naturmiljöer har olika förutsättningar för
biologisk mångfald. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är en förutsättning för de
ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av, som exempelvis pollinering, vattenreglering
och luftrening. Sverige har undertecknat ett internationellt avtal där vi förbinder oss att vårda vår
biologiska mångfald.

Bedömningsgrunder
Bedömning av områdets naturvärden baseras på nedan angivna bedömningsgrunder. Resultat
från den naturvärdesinventering (NVI) som har genomförts i området ligger till grund för
bedömning av naturmiljövärde för respektive delområde.
Områden med högt naturvärde hyser natur- och vegetationstyper som är ovanliga nationellt
och/eller har stor artmångfald. Områden med högt naturvärde motsvaras av naturvärdesklass 1
och 2 (högsta och högt naturvärde) enligt NVI*.
Områden med måttligt naturvärde hyser natur- och vegetationstyper som är värdefulla lokalt
eller i regionen eller har för regionen stor artmångfald. Områden med måttligt naturvärde
motsvaras av naturvärdesklass 3 och 4 (påtagligt och visst naturvärde) enligt NVI.
Områden med lågt naturvärde har endast enstaka eller små förutsättningar för naturvärden.

Nuläge
Naturmiljön i området präglas av närheten till havet samt dagens campingverksamhet. De
sandiga strandområdena i västra och norra delen av området hyser i många delar höga
naturvärden. I södra och östra delen är campingverksamheten utbyggd med byggnader,
parkeringsplatser och gräsmattor och naturvärdena är betydligt lägre där.
Strandområdet vid Tofta är mycket vindexponerat på grund av det sydvästvända läget och
marken utgörs till största del av fin, lättflyktig sand. Längre inåt land är sandmarken mer bunden
av vegetation och längst in präglas området av tallskog. Naturtyperna utgörs främst av
sandtallskog, sanddyner och fuktiga svackor. En stor artmångfald är knuten till de öppna
sanddynsområdena och de fuktiga svackorna. Sandmiljöerna utgör delvis Natura 2000naturtyper, inom området finns vita dyner (2120), grå dyner (2130) och dynvåtmarker
representerade (2190).
Strandremsan ingår i naturvårdsområdet Gotlandskusten, vilket motsvarar den strandskyddade
delen av Gotlands kust. Cirka 200 meter norr om planområdet ligger naturreservatet och Natura
2000-området Smågårde Naturskog. I Smågårde Naturskog finns även en nyckelbiotop utpekad
av Skogsstyrelsen, se Figur 5.
Delar av området är samfällighetsägda. För dessa strandmiljöer finns en skötselplan framtagen
för år 2018 – 2023. Där beskrivs att igenväxning är ett hot mot artmångfalden på sanddynerna,
liksom de planteringar som gjorts för att binda sanden vid stranden. Sandområdet har tidigare
varit öppnare vilket gynnat ett stort antal rödlistade arter. Det intensiva bad- och friluftslivet på
*

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald enligt svensk standard (SS 199000:2014).
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Tofta strand har bidragit till att området inte helt vuxit igen och kan delvis ses som positivt för
artmångfalden, men i partier är besökstrycket så stort att slitaget på markerna utarmat floran
istället. I skötselplanen anges ett antal skötselåtgärder för att gynna naturvärden och
friluftslivsvärdet.

Figur 5. Naturmiljöförutsättningar (Nilsson & Calluna AB, 2018).

En naturvärdesinventering (NVI) har utförts i området i juli 2018 av Calluna. För utförlig
information, se rapport Naturvärdesinventering (Nilsson & Calluna AB, 2018). Områden med
naturvärden avgränsades till naturvärdesobjekt och klassades enligt skalan klass 1 = högsta,
klass 2 = högt samt klass 3 = påtagligt naturvärde. Områden med lägre naturvärde och triviala
områden avgränsades inte utan har endast beskrivits översiktligt. En kartering av Natura 2000naturtyper genomfördes samt en fördjupad artinventering för rödlistade och fridlysta arter inom
artgrupperna kärlväxter, mossor och dagflygande fjärilar.
Vid inventeringen avgränsades 15 naturvärdesobjekt inom planområdet, varav 3 med högsta
naturvärde, 6 med högt naturvärde och 6 med påtagligt naturvärde, se Figur 6. Av dessa utgör
åtta stycken Natura 2000-naturtyper. Alla dessa är lokaliserade till de sandiga dynmiljöerna och
utgörs av vita dyner, grå dyner och dynvåtmarker, se Figur 7. Samtliga av dessa naturtyper är
prioriterade naturtyper i Art- och habitatdirektivet och Sverige har ett särskilt ansvar att skydda
dessa typer av miljöer. De sandiga miljöer inom området som inte uppfyller kriterierna för Natura
2000-naturtyper är antingen starkt störda av slitage från mänsklig aktivitet eller igenvuxna med
träd. Flera av de områden som uppnår Natura 2000-standard har otillräcklig bevarandestatus av
samma anledningar.
Naturmiljön inom planområdet har delats upp i fyra delområden, vars naturmiljövärde har
bedömts var för sig:
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•
•
•
•

Dynmiljöer med stor artrikedom: högt naturmiljövärde
Övriga sand- och dynmiljöer: måttligt naturmiljövärde
Tallskog: måttligt naturmiljövärde
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan: lågt naturmiljövärde

De fyra delområdena inom planområdet beskrivs mer ingående nedan.
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Figur 6. Naturvärdesobjekt (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Figur 7. Natura 2000-naturtyper. De naturvärdesobjekt som även uppfyller Natura 2000-naturtypskvalitet
(Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Dynmiljöer med stor artrikedom
Här ingår både välutvecklade dynmiljöer och sådana som är påverkade av slitage och till viss
del igenväxning, men alla är av stor betydelse för artrikedomen i området då de hyser ett stort
antal rödlistade och fridlysta arter. De områden som avses är utpekade i inventeringen som
naturvärdesobjekt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 och 15 och hyser högt eller högsta naturvärde enligt
NVI.
Just innanför den mest exponerade sandstranden finns Natura 2000-naturtypen Vita dyner
(2120), vilka redovisas som naturvärdesobjekt 1 och 15 och har höga naturvärden. Här finns
välutvecklade sandblottor och andra viktiga strukturer, men områdena är utsatta för slitage från
badgäster och har därför otillräcklig bevarandestatus som Natura 2000-naturtyp. De vita
dynerna hyser en skyddsvärd kärlväxtflora.
Innanför de vita dynerna övergår sandmiljön till mer permanent bundna dyner med örtvegetation
och tillhör Natura 2000-naturtypen Grå dyner (2130). De utgör naturvärdesobjekt 2, 4, 7 och 10.
De grå dynerna har många nektarväxter och sandblottor viktiga för insektsfaunan och det
förekommer åtskilliga fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.
Naturvärdesobjekt 4 bedöms ha gynnsam bevarandestatus och har högsta naturvärde. I de
övriga är slitaget från friluftslivet så omfattande att bevarandestatus inte kan betraktas som
gynnsam.
Fuktiga dynsänkor av den sällsynta och prioriterade Natura 2000-naturtypen Dynvåtmarker
(2190) finns i norra delen. De är utpekade som naturvärdesobjekt 3 och 5 och har högsta
naturvärdesklass med god bevarandestatus. Dynvåtmarkerna är i gott skick och hyser en
mycket värdefull, kalkgynnad och rikkärrsartad flora, med förekomst av bland annat ett flertal
orkidéer.
Även naturvärdesobjekt 12 med blottad sand hör till de områden som har stor artrikedom och
hyser höga naturvärden. Området hyser ett högt artvärde med förekomst av flera rödlistade och
fridlysta arter.
Delar av dessa sandmiljöer omfattas av skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand där
åtgärder ska vidtas för att tillgodose att sanddynerna hålls öppna utan igenväxning men med
sandblottor och enstaka gamla solbelysta, knotiga tallar för att typiska och sällsynta arter ska
kunna fortleva under gynnsamma förhållanden.

Grå dyner (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Övriga sand- och dynmiljöer
Övriga sandmiljöer i området är dels själva sandstranden närmast havet, som utsätts för stort
slitage och rensas regelbundet från släke, samt sandområdena närmast campingen. Slitaget
medför att vegetation och naturliga strukturer till stor del saknas och de är inte utpekade som
naturvärdesobjekt i naturvärdesinventeringen.
Däremot finns också sandmiljöer som hyser en del naturvårdsintressanta arter och sandiga
habitat som är av betydelse för den biologiska mångfalden, men som antingen är trädbevuxna
med yngre tall och asp eller där dynstrukturer helt saknas. Dessa områden är utpekade som
naturvärdesobjekt 6, 8, 11 och 13 och bedöms ha påtagliga naturvärden. De hyser enstaka
rödlistade och fridlysta arter.
Enligt skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand så ska släkerensningen fortsatt genomföras
längs själva sandstranden. Detta för att dels minska näringsbelastningen till Östersjön och dels
genom strandstädning förvalta en attraktiv badstrand.

Sandmark påverkad av hårt slitage från besökare (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Tallskog
Delar av tallskogen är väldigt hårt nyttjade och fältskiktet är därför obefintligt varför högre
värden saknas. De mindre hårt nyttjade delarna av tallskogen har däremot påtagliga
naturvärden (naturvärdesklass 3). Dessa är naturvärdesobjekt 9 och 14.
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan
Den stora grusplanen och de klippta kulturgräsmarkerna som ligger i öster mellan tallskogen
och väg 140 bedöms ha låga naturvärden. Detta område nyttjas hårt av den pågående
campingverksamheten och är av liten betydelse för den biologiska mångfalden. Inga
naturvärdesobjekt är utpekade inom detta område.
Fridlysta och rödlistade arter
Ett stort antal naturvårdsintressanta arter finns i området och både rödlistade och fridlysta arter
förkommer. Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter och
innebär ett förbud mot sådana åtgärder som kan påverka arter negativt i den grad att
populationens bevarandestatus riskeras. Rödlistade arter är sådana arter som i olika hög grad
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riskerar att försvinna från Sverige. De olika rödlistningskategorierna presenteras i

Figur 8.

Figur 8. Kategorier i den svenska rödlistan.

Länsstyrelsen Gotland har i yttrande vid samråd om behovsbedömning lyft fram att det i
området finns observationer av rödlistade och skyddade arter av kärlväxter, mossor, svampar
och fjärilar. Vid inventeringen noterades alla naturvårdsintressanta arter som påträffades och en
fördjupad artinventering av rödlistade och fridlysta arter gjordes för de artgrupper som
Länsstyrelsen pekat ut i sitt yttrande. Gällande svamparna så avsågs dessa inventeras under
hösten, men efter den extremt varma och torra sommaren 2018 bedömdes förutsättningarna
vara för dåliga för inventering av artgruppen, varför dessa inte har eftersökts i fält.
Vid inventeringen noterades 48 naturvårdsarter och vid utsökning i Artportalen tillkommer
ytterligare 13 naturvårdsarter inom området. För fullständig artlista, se rapport
Naturvärdesinventering (Nilsson & Calluna AB, 2018). Av påträffade arter är 17 rödlistade och
minst 5 fridlysta arter finns inom området. Fynden tillhör artgrupperna insekter, kärlväxter,
mossor och svampar och de flesta fynd är knutna till sandmiljöerna i norra delen av
inventeringsområdet. Utöver dessa har ett stort antal rödlistade arter påträffats i nära anslutning
till planområdet, i sanddynsmiljöerna och i tallskogen norr om området. En del av dessa arter
kan förmodas förekomma även i den norra delen av planområdet under gynnsamma år.
De artgrupper som bedöms vara relevanta att hantera i denna miljö avseende eventuell
påverkansrisk från planförslaget redogörs för i Bilaga 1.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Planförslaget innebär rivning och ombyggnation av olika delar av befintligt campingområde och
uppförande av nya byggnader för campinggäster och hustomter till försäljning, samt anläggande

2019-09-17
25(56)

av sociala ytor och restaurangverksamhet (Figur 9). De markområden som framförallt berörs av
byggnationer är tallskogen i nordöst där nya hustomter kommer uppföras. I mitten av
planområdet uppförs en samling med friliggande bungalows i övergångsområdet mellan
sandmark och tallskog. Hotell- och restaurangbyggnad kommer att byggas ut. I södra delen där
campingverksamheten redan är utbredd med parkeringsplatser och gräsytor kommer
campingverksamheten att utvecklas och hus för semesterboende att uppföras. Detta innebär att
sand-, skogs- och gräsmark kommer att tas i anspråk. Upprustningen av campingen kommer att
innebära ett ökat besökstryck som kan medföra ytterligare slitage på naturmiljöerna. För att
minska det stora slitaget som uppkommer av högt besökstryck kommer spänger att anläggas.
Naturvårdsområdet Gotlandskusten bedöms inte påverkas negativt då ingen förändring av
markanvändningen sker i strandzonen, som redan är dominerad av befintligt friluftsliv och
campingverksamhet. Smågårde Naturskog kommer inte att beröras av upprustning av Tofta
camping.
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Figur 9. Aktuellt planförslag samt naturmiljövärden i området.
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Nedan följer en beskrivning av påverkan och en bedömning av planförslagets konsekvenser för
de olika naturmiljöerna.
Dynmiljöer med stor artrikedom
Inget direkt markanspråk kommer att uppkomma i de värdefulla sandmiljöerna med högt
naturmiljövärde då anpassningar har vidtagits så att ingen bebyggelse uppförs inom
naturvärdesobjekten med högt och högsta naturvärde (se Figur 9). Detta innebär att inga
Natura 2000-naturtyper kommer att tas i anspråk och därmed inte heller livsmiljöer för de
många värdefulla arterna som är knutna till området.
Möjligheten att sköta området enligt den skötselplan som finns för Gnisvärd och Tofta strand
bedöms inte påverkas av planförslaget, vilket innebär att naturvärdena kan fortsätta att
utvecklas.
Störning och slitage på naturmiljöer och arter kommer att uppstå både i anläggningsskede och
driftskede. Under byggskede kommer tillfällig bullerstörning att uppstå.
Slitage och störning kan uppkomma kring det område där bungalows anläggs i område C. De
kommer inte att uppföras inom något område med högt naturvärde men eftersom de ska
anläggas nära naturvärdesobjekt 12 finns risk att tillfällig störning och slitage uppkommer under
byggskede. De bungalows som anläggs kommer att passas in väl i enlighet med naturmiljön
och det bedöms som troligt att naturvärdena kommer kunna samexistera med de små husen
och dess besökare tack vare de anpassningar som gjorts.
Den största påverkan som bedöms kunna uppkomma genom planförslaget är ett fortsatt och
eventuellt ökat slitage på sandmiljöerna eftersom besökstrycket förväntas öka. Vid
inventeringen konstaterades att det är viktigt att betänka att besökstrycket redan är mycket högt
och att ett betydande slitage som i viss mån är negativt för områdets naturvärden kan
observeras redan i nuläget. Det kan betyda att en ökning av antalet besökare inte behöver bli
så stor procentuellt sett och att påverkan inte blir avsevärt annorlunda än i nuläget, men risken
finns också att ökningen blir droppen som förstör sanddynsmiljöerna mellan campingen och
havet helt. Särskilt problematiskt är det om fler besökare leds till de norra delarna av
inventeringsområdet, där naturvärdena är som högst. Avgörande blir att kanalisera besökarna
till distinkta stråk för att minimera slitaget på sanddynerna i sin helhet. För att mildra påverkan
av det ökade besökstrycket kommer spänger att anläggas, till stor del längs befintliga stigar.
Eftersom spänger anläggs bör de till viss del kunna kompensera för det potentiellt ökande
besökstrycket så att slitaget inte blir förvärrat. Då inget markanspråk görs i de värdefulla
dynmiljöerna så bör det även framöver finnas förutsättningar för friluftsliv och biologisk mångfald
att samexistera i området.
Övriga sand- och dynmiljöer
I övriga sand- och dynmiljöer kommer nybyggnation och ombyggnation av hus att medföra vissa
markanspråk. I ytterkant av naturvärdesobjekt 8 (naturvärdesklass 3) kommer en mindre del bli
bebyggt med nya hustomter (område F). Husen kommer att ta mark i anspråk, men tomterna
ska som tidigare nämnts inte bebyggas i ytterkant så markanspråket blir förhållandevis litet och
marken är redan i dagsläget rejält påverkad. Tomterna kan också minska besökstrycket, då
strandbesökare leds bort därifrån. De villor som byggs kommer därför troligen inte att öka
slitaget. Troligen kommer de arter som trots slitaget växer där kunna finnas kvar mellan husen
även om någon enstaka planta försvinner vid husbyggnation.
I område C där bungalows uppförs så berörs naturvärdesobjekt 11 och 13 samt mycket
påverkad sandmark utanför dessa objekt. Inga hus kommer att förläggas där det finns utpekade
artfynd men viss mark kommer att bebyggas. Planförslaget har anpassats för att inte ta mark
med höga naturvärden i anspråk, därför berörs dessa områden med måttliga naturvärden
istället. Planförslaget ska inte utgöra något hinder för den skötsel av aktuellt område (röjning av
ungträd) som föreskrivs i den fristående skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand. Slitage
och störning kommer uppstå kring de byggnader som anläggs både i anläggningsskede och
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driftskede vilket inte är gynnsamt för naturvärdena, men då området redan är påverkat och inte
håller lika många artfynd som de mer intakta sanddynerna norr om området så bedöms
konsekvenserna inte bli så stora för naturvärdena.
Detta kommer också vara fallet i övriga sandmiljöer, där bland annat huvudbyggnad byggs ut.
Här är naturmiljön redan tydligt påverkad av besökstrycket. För naturvärdena generellt, sett
över ett större område längs strandmiljön, bedöms det vara bättre att slitaget samlas vid de
redan hårt påverkade delarna, som till stor del saknar högre värden. På så vis kan värdefullare
delar lämnas mindre påverkade.
Tallskog
Tallskogen inom planområdet kommer till viss del att tas i anspråk då nya hus uppförs. De delar
som främst berörs av byggnation är tallskog som inte utgör naturvärdesobjekt. Avverkning av
träd och buskar i de områden där bungalows och hus uppförs medför att skogen bli av mer
luckig och gles karaktär. Skogskänslan ska dock bevaras genom att de äldre träden sparas.
Övriga delar av skogsområdet behålls också intakta. De bungalows som förläggs i skogen är
delvis ditflyttade för att undvika intrång i naturvärdesobjekt 12 med högt naturvärde.
Naturvärdesobjekt 9 kommer påverkas negativt då hus byggs i området. Förutom direkt
markanspråk innebär det större mänsklig påverkan på området. Naturvärden i objektet är
knutna till förekomst av fridlysta arter samt att skogen inte är lika påverkad av mänsklig aktivitet
som stora delar runt om är. Eftersom värdet inte är direkt knutet till träden så är inte
markanspråket så allvarligt, däremot kan den ökade mänskliga aktiviteten i området sänka
naturvärdet. Området kommer troligen inte längre att upplevas som en lika trygg och sluten
skogsmiljö för faunan. Troligen kommer dock de fridlysta arter som växer där kunna finnas kvar
i närheten av husen även om någon enstaka planta kan försvinna vid husbyggnation.
Naturvärdesobjekt 14 berörs endast i dess ytterkant där några bungalows anläggs. Här är
naturvärdena knutna till skogens funktion som livsmiljö för småfåglar och övrigt djurliv samt
förekomst av fridlysta och rödlistade arter. Viss ökad störning från mänsklig aktivitet kommer att
uppstå, men troligen inte i någon större omfattning då nyanläggningen rör områdets ytterkant
och skogsområdet fortsatt bedöms kunna ha en ekologisk funktion. Anpassningar har gjorts så
att inga bungalows ska förläggas där det finns fynd av rödlistade eller fridlysta arter (se Figur 3
och 4 för jämförelse).
På skoglig landskapsnivå bedöms inte påverkan bli märkbar då skogsmiljöerna kommer att
bibehållas även om delar blir glesare och visst markanspråk sker. Störningen från mänsklig
aktivitet kan öka något, men skogens funktion som livsmiljö för småfågel och övrig fauna
bedöms inte påverkas påtagligt jämfört med dagsläget.
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan
Det största markanspråket är i denna del av planområdet. Eftersom gräsmattorna och
grusplanen har låga naturvärden så bedöms konsekvenserna för naturmiljön här bli obetydliga.
Skyddade och rödlistade arter
Olika artgrupper kan påverkas olika av planens utförande. De artgrupper som bedöms löpa
störst risk för påverkan är fastsittande arter, såsom kärlväxter och mossor, då de skulle kunna
försvinna till följd av markanspråk. Rörliga artgrupper såsom fåglar kommer inte att påverkas i
lika hög grad, men kan drabbas av en ökad störning och försämrad habitatkvalité, särskilt under
byggskedet.
Anpassningar har vidtagits för att byggnader i möjligaste mån inte ska förläggas på platser där
det finns fynd av rödlistade och fridlysta arter. Planen har utformats så att inga
naturvärdesobjekt med högt eller högsta naturvärde tas i anspråk, vilket innebär att de
värdefulla dynområdena i norr kommer förbli utan markanspråk. Ingen barriär skapas genom
området och spridning av de värdefulla arter som är knutna till sanddynsmiljöerna kommer
kunna fortgå i nordlig riktning vilket också är den spridningsmöjlighet som finns i dagsläget.

2019-09-17
29(56)

En viktig aspekt att hantera är det ökade besökstrycket som kan leda till ökat slitage på marken
vilket kan riskera att orsaka negativ påverkan på den värdefulla artmångfalden. För att minska
denna påverkan kommer spänger att anläggas så besökare leds längs redan befintliga
gångstråk.
Utifrån de åtgärder och anpassningar som vidtagits bedöms det inte som troligt att någon
påtaglig påverkan på fridlysta eller rödlistade arter kommer att uppstå till följd av planförslaget.
Den risk som finns är från slitage vid byggskedet och besöksslitage men det är enbart få
fyndplatser som torde bli direkt berörda av det.
I Bilaga 1 redovisas ett fördjupat resonemang för de arter som berörs.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
För naturmiljövärdena i området innebär nollalternativet att campingverksamheten fortsätter
som i dagsläget. Det innebär att inget nytt markanspråk tas men också att slitaget på markerna
fortgår, troligen i samma utsträckning som i dagsläget, vilket har en viss negativ effekt på
naturtyper och arter i de mest besökta delarna, men troligtvis en viss positiv effekt där slitaget
sker i mindre omfattning, då det bidrar till att hålla markerna öppna från igenväxning.
Skötselplanen genomförs vilket gör att naturvärdena fortlever eller förbättras tack vare riktade
skötselåtgärder.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Hänsyn ska tas till kända naturvärdesobjekt och artförekomster enligt vad som framkommit i
arbetet med MKB (se Figur 9). Hänsyn inkluderar val av uppställningsplats för arbetsfordon och
körvägar.
Avverkning och röjning av träd och buskar ska inte göras under fåglarnas häckningstid. Vid
byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i onödan. Finns äldre
tallar eller naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska man försöka spara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller dylikt ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare hantering.
De villatomter som planeras för i nordöstra delen (område F) kommer att råda under
bestämmelser som förbjuder byggnation i tomternas västra del (prickmark) för att inte påverka
naturtyper med höga naturvärden.
Placeringen av de bungalows som ska uppföras i område C har anpassats så de inte förläggs
inom naturvärdesobjekt med klass 2, utan har flyttats till mark med lägre naturvärdeklass (klass
3 eller lägre). Anpassningar har också gjorts så att inga bungalows placeras där det finns fynd
av fridlysta eller rödlistade arter även utanför naturvärdeobjekt med högt naturvärde.
Byggnadernas exakta placeringar kommer att anpassas efter naturen direkt på plats för att
också säkra att gamla tallar sparas och minsta möjliga intrång sker.
Spänger kommer att läggas ut i sanddynsområdet för att minska slitaget på sandmarkerna
genom att styra besökstrycket till distinkta stråk, såsom befintliga stigar i området.

Landskapsbild
Med landskapsbild menas den samlade bilden av den visuella upplevelsen av landskapets
uppbyggnad och olika beståndsdelar. Upplevelsen av landskapet kan beskrivas utifrån
topografiska termer, markanvändning och naturtyper.

Bedömningsgrunder
I Sverige finns idag inga riktade mål som rör landskapets form och struktur. Det nationella
miljömål som starkast kopplar till landskapsbilden är God bebyggd miljö.
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Förutom landskapsbilden som behandlar topografi, naturtyper och markanvändning finns
kvaliteter som är kopplade till kulturellt bruk som bidrar till upplevelsen och tolkningen av
landskapet. Kvaliteter kopplade till kulturellt bruk kan inom detta område vara i huvudsak
byggda strukturer som påverkar orienteringen i området, att platsens historia är synlig och lätt
att tolka, att landskapet är upplevelserikt (omväxlande), storslaget eller särpräglat, eller om det
är små- eller storskaligt.
Landskapsbilden kan upplevas inifrån platsen eller när man betraktar området från distans. I
detta projekt har dessa två väldigt skilda betydelser för upplevelsen och därför är de separerade
i en yttre och inre landskapsbild.

Förutsättningar
Tofta campingområde upplevs idag av de som passerar på riksväg 140. Det är den sista delen
som kopplar till det upplevda skogslandskapet och blir en gränszon mot havs- och
strandlandskapet.
Upplevelsen är knuten till verksamheten och blir starkt präglad av årstiden och underhåll av
ytorna. Vissa dagar är området väldigt påtagligt i det visuella landskapet med husvagnar, tält,
bilar, flaggor, reklamskyltar och liknande. Andra dagar är området öde med igenbommade
byggnader. Över vattnet upplevs stranden med dynerna som fond och det är människolivet på
stranden som formar upplevelsen.
Skalan av det inre landskapet är relativt liten, med bevuxna sluttningar och småskaliga
topografiska variationer där den visuella upplevelsen skapas specifikt inom respektive naturtyp.
Naturtyperna i området har generellt väldigt positiva visuella upplevelser och är allihop tydligt
kopplade till de brukaråtgärder som funnits i området sedan lång tid. Området påverkas av
topografin som förstärker skillnaden mellan de olika naturtyperna. Där strandskogen i huvudsak
växer i sluttningen och dynlandskapet tar över när terrängen flackar ut.
De bebyggda element som finns spridda i landskapet påverkar sin lokala kontext kraftigt.
Dagens strandbar ser på vintern övergiven och skräpig ut vilket påverkar hela det visuella
sanddynsområde den befinner sig i. Vissa av de igenbommade husen uppfattas som dåligt
underhållna baracker vilket påverkar helhetsupplevelsen.
Landskapet i aktuellt område kan delas upp i fyra olika landskapstyper: Dynlandskap,
strandskog, sandstrand och bebyggd kulturmark.
Dynlandskap
Dynlandskapet är i särklass det mest särpräglade för Tofta. Även om stranden är den stora
attraktionen är dynlandskapet det som är landskapligt unikt. Dynernas varierade topografi är
sällsynt, med avskilda småskaliga landskapsrum ute i en komplex och varierad helhet. Idag
håller dock pionjära lövarter på att etablera sig i dynlandskapet vilket på sikt hotar variationen
och upplevelsen i stort. Dynerna tillåter många besökare och skulle kunna fungera som en
buffertzon för ännu fler om igenväxta delar återskapas och sköts enligt skötselplanen på lång
sikt.
Strandskog
Strandskogen fungerar som en landskaplig buffertzon med skydd mot de vindar som
förekommer ute i det mer öppna landskapet. Tallskogen förkommer i huvudsak i de något mera
kuperade inre delarna av området och har på många platser använts för camping under långa
perioder.
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Skogen domineras av glest placerade tallar med varierat örtskikt. Stora delar av skogen upplevs
som ljus och öppen och har generellt ett högt upplevelsevärde för besökaren. Landskapets
naturupplevelse förstärks av de träd som under åren fått sitt särpräglade uttryck av vindar och
utsatthet. Skalan i landskapet är småskalig och behaglig med tydliga rumsbildningar med god
överblickbarhet.
Sandstrand
Stranden blir ett eget landskapsrum på Tofta. Stranden är en egen identitet och är en stor
attraktion. Tillgängligheten till stranden sker via campingområdet eller angränsande stränder.
Stranden är en viktig länk i det stråk längs kusten som tillsammans skapar det typiska
gotländska kustlandskapet som skyddas enligt Riksintresse FI 04 Gotlandskusten.
Bebyggd kulturmark
Området mellan riksväg 140 och strandskogen är öppet och tydligt anpassat till
campingverksamheten. Det i övrigt visuellt lugna landskapet bryts här upp av små byggnader
och aktiviteter. Ridåer av vegetation delar in landskapsrummet i delar men på flera ställen
smälter området ihop med angränsande natur- eller bebyggelseområde.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Landskapsbildsmässigt är området redan idag en blandning av naturmark med mänsklig
påverkan och rent kulturellt präglade delar. Planförslaget innebär ytterligare förtätning och
större variation av bebyggelsetyper i området. Planförslaget innebär i huvudsak kompletteringar
i strandskogen och i den bebyggda kulturmarken. Dessa bedöms landskapsbildsmässigt som
relativt lätta att anpassa i både skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i
landskapsbilden.
Planförslaget skapar möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de
förbipasserande på riksvägen. Landskapsbilden för stranden påverkas inte i förslaget.
Ny bebyggelse föreslås inom samtliga naturtyper förutom på stranden. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De planerade byggnaderna i det återskapade dynlandskapet kan
däremot vid felaktig utformning riskera att påverka landskapsbilden negativt.
Det pågår även en igenväxningsprocess i dynlandskapet som riskerar att påverka
landskapsupplevelsen negativt, dock bedöms detta tas om hand i samband med exploatering.
Fler besökare till platsen skapar även större incitament till att den gällande skötselplanen för
området efterlevs.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Vid ett nollalternativ fortsätter campingverksamheten i dagens omfattning. Det finns risk för
ytterligare tillägg mot vägen som inte anpassas till en lugnare och större helhet. Om inte
befintliga byggnader rustas upp är risken att dessa påverkar upplevelsen ytterligare negativt.
Det finns en risk att igenväxningsprocessen som pågår fortsätter och då riskerar framförallt
dynlandskapet att försvinna på sikt.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
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Det är av största vikt att föreslagna skötselåtgärder för landskapet påbörjas oavsett planarbete.
Den igenväxningsprocess som pågår i dynlandskapet riskerar att helt förstöra den befintliga
landskapsupplevelsen.
Förslaget ger möjlighet att skapa en mera ordnad och strukturerad upplevelse från vägen.
Byggnaderna som upplevs utifrån bör fungera året runt. Entrézonerna bör ordnas så att det blir
tydligt för besökare till stranden hur området är organiserat.
Varje naturtyp bör definieras geografiskt och skötsel anpassas därefter.
En förtätad bebyggelse i så känslig miljö måste anpassas till platsen gällande skala, karaktär
och utformning. Dessutom bör alla byggda åtgärder ha en strategi för hur de fungerar i
respektive säsong. Exempelvis bör en strandbar kunna demonteras eller stängas till en tydlig
och prydlig enhet.

Rekreation och friluftsliv
Med rekreation och friluftsliv menas vistelse i naturen för natur- eller kulturupplevelse, fysisk
aktivitet eller avkoppling. Även friluftslivsaktiviteter som kräver någon form av anläggning
omfattas. Betydelsefullt för friluftslivsvärdet är t ex variation i landskapet och ostördhet, men
även närhet och lättillgänglighet är positivt för ett områdes rekreationsvärde. Friluftslivet är även
viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv då det är viktigt för människor att vistas i naturen för att få
mer förståelse för naturens ekosystem.
Naturvårdsverkets definition av friluftsliv är ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
Allemansrätten har betydelse för den svenska befolkningens möjligheter till utomhusaktiviteter
och friluftsliv. Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen.
Utpekade områden som är av riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors
utevistelse. Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd men kommunerna ska ta hänsyn till
dessa områden i översikts- och detaljplanering (Naturvårdsverket, 2019).

Bedömningsgrunder
Följande underlag har legat till grund för konsekvensbedömningen av miljöaspekten:
•

Värdebeskrivning av Riksintresse FI 04 Gotlandskusten (Jakobsson, et al., 2018),

•

Sveriges 10 friluftsmål (Naturvårdsverket, 2019),

•

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, bl.a. preciseringen att det ska finnas natur- och
grönområden samt grönstråk med god kvalitet och tillgänglighet i närhet till
bebyggelsen, samt miljökvalitetsmålen för Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar
avseende deras preciseringar för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2019),

•

Strandskyddsreglerna, 7 kap 1–18 h§§ MB (Sveriges riksdag, 2019).

Förutsättningar
Dagens campingverksamhet ingår i riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet, FI 04D
Klintehamn-Visby (Gotland), se Figur 10. Det utpekade riksintresset bedrivs som område där
turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintressets huvudkriterier är:
•

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.

•

Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
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•

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.

Figur 10. Område för Riksintresse FI 04 Gotlandskusten (gulmarkerat) (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018).

Gotlandskusten är känd för sina fina stigar och vägar med storslagna vyer och klintar, och
utmärker sig genom att vara mycket tillgänglig tack vare de många vägar som både går ner till
och löper längs stranden.
Strandområdet är en stor del av planområdets naturliga rekreationsdestination. Tofta strand är
en av Gotlands finaste sandstränder och är ett populärt och välbesökt turistmål. Från Visby går
det att ta sig med cykel på cykelbana hela vägen till Tofta vilket gör området tillgängligt för ett
stort antal personer.
Tofta camping erbjuder flera aktiviteter för rekreation och friluftsliv. Förutom
övernattningsmöjligheter i stuga, husvagn, husbil eller tält finns det inom campingområdet flera
restauranger, anlagda paddelbanor, swimmingpool etc. Andra aktiviteter runt planområdet är
bland annat bangolf, minigolf, fågelskådning samt promenad- och joggingstigar. I anslutning till
stranden finns möjlighet till exempelvis vindsurfing, kajak och beachvolleyboll.
Naturmarken som omger campingen används för närrekreation. Naturreservatet Smågårde
naturskog finns norr om planområdet och innefattar ett välanvänt stigsystem. Norr om
planområdet finns även Gnisvärd, ett fiskeläge som är en av Gotlands vackraste och mest
omtalade fiskelägen som även inhyser en gästhamn.
Parkeringsmöjligheter i anslutning till campingen bidrar till att tillgängliggöra strandområdet och
naturreservatet för allmänheten. Tillgänglighetssanpassade gångar finns ner till stranden från
parkeringarna.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Planförslaget innebär ny bebyggelse inom den del av planområdet som utgör Riksintresse FI 04
Gotlandskusten. Ett av de största hoten för friluftsintressena är en för hård exploatering på och i
anslutning till stränderna.
Bungalows som är planerade att uppföras i oexploaterad naturmark och relativt nära stranden
kan med fel utformning upplevas som privatiserande. Bebyggelse kan på så sätt medföra
negativa konsekvenser för riksintresset i området. Utvecklingen av det nya spat och hotellet är
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relativt strandnära men sker i samband med idag befintlig bebyggelse och inom en begränsad
yta inom riksintresset. Det är däremot viktigt att beakta utformningen av spa/hotellet, eftersom
stora fönsterytor, terrasser, trädäck etc. kan påverka förbipasserande negativt och göra att
området upplevs som mer privat.
En utökad bebyggelse kan även innebära att tillgängligheten genom planområdet upplevs
minska. Det är viktigt att möjligheten att röra sig genom den nya bebyggelsen ner mot stranden
finns kvar. Däremot planeras nya gångstråk genom planområdet från befintliga och nya
parkeringar och från den större väg som går längs planområdet ner mot stranden. Antalet
parkeringsplatser utökas mot dagens läge vilket bidrar till positiva konsekvenser då
tillgängligheten till strandområdet ökar för personer som kommer med bil.
Campingverksamheten bedöms bidra positivt till turismen, både inom planområdet och Gotland
i stort, genom möjlighet till tillfällig övernattning och viss service. Även utveckling av aktiviteter
inom området anses vara positivt för miljöaspekten.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet bedöms inte innebära varken positiv eller negativ konsekvens för miljöaspekten
jämfört mot nuläget. Tillgängligheten till stranden förändras inte och möjligheten att nå stranden
genom campingen kommer finnas kvar. Aktiviteterna i och runt området bedöms vara liknade
som i nuläget.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Behåll öppenheten mot stranden för att inte få en upplevd känsla av privatområde runt
strandrestaurangen och strandaktiviteter.
Placeringen av bungalows bör vara på sådant sätt att de inte ska inkräkta på stranden och få
den att upplevas privatiserande.
Utformning av spa och hotell bör vara så att det inte skapas en privatiserande effekt runt
anläggningen. Exempelvis bör storlek på anläggningen, placering av fönster, terrasser och
liknande ses över.

Vattenmiljö
Ytvatten är samlingsnamn för sjöar, vattendrag och hav. Dagvatten är avrinnande vatten från
hårdgjorda ytor som exempelvis gator och parkeringsplatser. Dagvattnet når så småningom
sjöar och vattendrag, eller grundvattnet i marken. Därför är det viktigt att dagvattnet tas om
hand och renas så att föroreningar inte försämrar vattenkvaliteten. Dagvattnets avrinning
behöver också fördröjas för att undvika problem med översvämning.
Miljökvalitetsnormer anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i
vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en
vattenförekomst medan miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och
vid vilken tidpunkt det ska vara gjort. Miljökvalitetsnormen utgör miniminivån vilket innebär att
det inte får bli sämre i samband med fysisk planering.

Bedömningsgrunder
Region Gotlands dagvattenhandbok
I en dagvattenhandbok för Region Gotland framgår att man ska arbeta mot de mål och
strategier som definierats i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 antagen av
Regionfullmäktige 2017-12-18. I denna Vision och strategi klargörs att man vill uppnå en
dagvattenhantering som verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle (Region Gotland, 2018).
Med hållbar dagvattenhantering avses en dagvattenhantering där kvantitet, kvalitet och
gestaltning beaktas samtidigt som de föreslagna lösningarna ska vara ekonomiskt- och
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miljömässigt motiverade. En hållbar dagvattenhantering kräver ett helhetstänk gällande
avledning av dagvatten och höjdsättning. Dagvatten ska hanteras lokalt, fördröjas nära källan,
avledas i öppna och tröga system och vid behov hanteras ytterligare innan det når recipienten.
Hanteringen ska efterlikna naturens sätt att hantera nederbörd. Dagvattensystemet ska utgöras
av olika funktioner, så som infiltration, filtrering, fastläggning, sedimentation, fördröjning, trög
avledning och stor flödeskapacitet vid extremsituationer. I första hand ska man inom regionen
anlägga öppna och gröna dagvattenlösningar. För att säkerställa att bebyggelse inte skadas vid
skyfall krävs en höjdsättning där dagvatten kan avledas via lågstråk och där inga instängda
områden bebyggs.
För dimensionering av dagvattensystem anger handboken att klimatfaktor på 1,25 ska beräknas
för att beakta klimatet i framtiden. För övrigt gäller dimensionering enligt Svenskt Vattens
publikation P110.
Dagvatten ska enligt handboken även fördröjas i system som dimensioneras för 20 mm
nederbörd, för att kunna rena 90 % av årsnederbörden. Avledningen från systemet sker via
infiltration eller ett strypt utlopp. Ytbehovet för reningen beror i sin tur på val av anläggningen
samt platsens förutsättningar. Huvudsyftet för rening av dagvattnet är att möjliggöra för
recipienten att uppnå miljökvalitetsnormer som är en del av EU:s ramdirektiv för vatten. Vid
bedömning av reningsbehov ska dagvattenföroreningshalten utvärderas tillsammans med
recipientens skyddsklass. Andra delar ur vattendirektivet som berör hantering av dagvatten är
att skapa god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten
av god kvalitet och kvantitet och att lindra effekter av översvämning och torka.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller enligt EU:s vattendirektiv. De vatten som är tillräckligt stora
för att betecknas som vattenförekomster har klassats av Vattenmyndigheten.
Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss
tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller potential
inom tidsfristen och att statusen inte får försämras. I detaljplanen ska det framgå att gällande
miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen inte medverkar till att miljökvalitetsnormerna
överträds.
EU:s medlemsstater får inte ge tillstånd till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring
av status eller när uppnående av god ekologisk ytvattenstatus äventyras. I den så kallade
Weserdomen från 2016 har EU-domstolen tagit ställning till vad som avses med försämring i
vattendirektivssammanhang. I domen fastställdes att detta icke-försämringskrav innebär att
ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras även om den sammanlagda statusen blir bättre. Detta
innebär att om statusen hos minst en kvalitetsfaktor försämras med en klass, exempelvis från
god till måttlig eller från måttlig till otillfredsställande, ska detta bedömas som en försämring av
statusen. Är statusen redan dålig innebär varje försämring en försämring av statusen.
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att EU-domstolens avgörande har bäring på
planärenden och andra ärenden enligt plan- och bygglagen (Länsstyrelsen 2016).

Förutsättningar
En dagvattenutredning har utförts på Tofta strand till följd av planerad exploatering av
planområdet (Tyréns AB, 2019).
Enligt SGU:s jordartskarta består området av postglacial sand med hög genomsläpplighet.
Vilket innebär att infiltrationsmöjligheterna i området är goda. Området i sydost består av i
huvudsak av gräsbevuxen mark och i norr finns främst skog och mindre dungar av barrskog.
Planområdet genomkorsas av ett antal gångstråk. Grundvattennivåer från mätningar som
PentaCon utfört bedöms ligga mellan ca 1,6–3 meter under markytan. Avvattning av området
sker idag ytledes ner mot havet. Dock förväntas en stor del av dagvatten infiltrera ner i marken
på grund av de goda infiltrationsförutsättningarna. Området saknar idag ledningsnät för
dagvatten.
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Baserat på Region Gotlands grundvattenkarta finns det låga uttagsmöjligheter i området runt
Tofta camping. Planområdet ligger varken inom befintlig eller föreslaget vattenskyddsområde
för vattentäkt.
Vattenförekomster vid Tofta strand är både ytvatten (V Gotlands m kustvatten, Östersjön) samt
grundvatten (Mellersta Gotland – Klintehamn, sedimentär bergförekomst).
Ytvattenförekomstens ekologiska status har bedömts som måttlig och har, som för Östersjön
generellt, ett övergödningsproblem vilket indikeras av klassificeringarna av såväl växtplankton
som näringsämnen. Klassning har utförts med stöd av Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Inflöden av näringsämnen från omgivande vattenförekomster samt atmosfärsdeposition bidrar
mest till betydande påverkan på kväve- och fosforhalter i vattenförekomsten. Vattenförekomsten
bedöms ej uppnå god kemisk ytvattenstatus på grund av att kvicksilverhalten antas överskrida
gränsvärdet på 20 µg/kg. I övrigt finns inga indikationer på att några miljögifter förekommer i
halter som kan antas utgöra ett miljöproblem. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall.
Grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn har enligt VISS god kvantitativ status
men otillfredsställande kemisk status. Otillfredsställande kemisk status beror på
gränsöverskridande halter av klorid, sulfat och PAH:er. Den främsta källan till PAH:er bedöms
vara förorenad mark vid Södervägs Brädgård (norr om planområdet). Kvalitetskraven är att god
kemisk grundvattenstatus ska uppnås till 2021 (med undantag för polyaromatiska kolväten) och
att god kvantitativ status ska uppnås (VISS (Vatteninformation i Sverige), 2019).
Generellt lutar området nedåt mot strandkanten och havet. Marken är +7 meter mot väg 140 i
öster och +0 vid havet i väster. Högsta nivåerna i området, ca +10 meter, finns i den norra
delen. Vid ett platsbesök som utfördes av Tyréns AB den 2018-12-07 observerades ett låglänt
område i öster inom planområdet där vatten blir stående vid skyfall. Det låglänta området har i
dagsläget inte någon fast bebyggelse men är uppställningsplats för husvagnar, husbilar och tält.
Det finns även flera gångstråk som leder bort dagvatten mot havet eller till diken nära
Toftavägen.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
En flödesberäkning har utförts före och efter exploatering. Beräkningarna har utförts för ett 2
och 10-års regn med klimatfaktor 1,25. Detta är för att visa på ungefärlig procentuell ökning av
flöden som kan förväntas från området efter exploatering. Beräkningen visar att flödet från
planområdet kommer att öka med 75 % efter exploatering, se Tabell 1. Orsaken till ökningen är
en ökad mängd hårdgjorda ytor (parkering, bostäder/hus) och klimatförändringar.
Tabell 1. Beräknad avrinning från planområdet före och efter exploatering. Situationen efter exploatering är
beräknad med 1,25 klimatfaktor för både 2- och 10-årsregn (Tyréns AB, 2019).

2-årsregn
10-årsregn

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

flöde (l/s)

Före

24

0,15

480

Efter

24

0,21

840

Före

24

0,15

815

Skillnad i flöde
(l/s)

Skillnad i %

360

75

610

75

En översvämningsanalys har utförts inom ramen för dagvattenutredningen för att se hur ett
förändrat klimat kan påverka planområdet. Vatten bedöms kunna bli stående i perioder nära
markytan inom låglänta delar av området på grund av moränens låga permeabilitet. Detta är
speciellt aktuellt i den östra delen, där det planeras att upprätta lägenheter. Här bedöms
moränjorden bilda en liten vall mot den naturliga avrinningen mot Östersjön. Den
lågpunktsanalys som har utförts för området visar att det förekommer en lågpunkt i östra delen
av planområdet. Denna lågpunkt beräknas kunna få ett vattendjup upp emot 0,8 meter vid ett
100-årsregn med 1,25 klimatfaktor och 30 minuters varaktighet. Vid dessa beräkningar har det
inte tagits hänsyn till infiltration i mark, eftersom dränering förväntas vara försumbar vid
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slagregn. Den genomsläppliga jorden innebär däremot en snabb avvattning av lågpunkten och
resulterar i en kortvarig översvämning. Lågpunktsanalysen visade även på andra mindre
instängda områden i den nordvästra delen av planområdet.
Föroreningsmängder har beräknats före och efter exploatering och visas i Tabell 2. Resultat
från situationen efter är beräknad utan reningsåtgärder. Planförslaget innebär en ökning av
föroreningsmängder av samtliga ämnen. Detta beror till stor del på ökad andel parkeringsyta
och takyta inom planområdet. Särskilt stor ökning är det av fosfor, kväve, tungmetaller och
PAH, som kommer från parkeringsytor.
Tabell 2. Föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering modellerat i StormTac.
Situationen efter har modellerats utan rening (Tyréns AB, 2019).

Region Gotlands handbok anger att nya dagvattenanläggningar ska dimensioneras för 20 mm
nederbörd, på så vis beräknas ca 90 % av årsnederbörden att omhändertas i systemet och
fungerar som en åtgärd att möta miljökvalitetsnormer för vatten. För att möta Region Gotlands
reningskrav och uppnå miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster krävs åtgärder, för att
minska belastningen av näringsämnen och andra miljögifter.
Efter exploatering bedöms området bestå av parkering, takytor, gräsyta, skogsmark samt sand.
Dagvatten som faller på sand, gräsyta och skogsmark behöver inte genomgå rening då dessa
ytor generar i regel relativt rent dagvatten och dessutom erhålls infiltration naturligt på dessa
ytor. Det dagvatten som behöver genomgå rening är främst det från parkeringsytor och vissa
fall, takytor (beror på materialval) för att uppnå Region Gotlands reningskrav. Reningen av
dessa ytor sker effektivt i växtbäddar som ansluts direkt i anslutning till parkerings- och körytor.
Där det är möjligt kan dagvattnet tillåtas infiltrera ner till grundvattnet efter rening genom filter
och växtupptag. Då området ligger inom en grundvattenförekomst är det viktigt att dagvattnet
genomgår rening innan det tillåts infiltrera ner till grundvattnet. I Tabell 3 presenteras den totala
föroreningsbelastningen efter exploatering och rening för hela planområdet. Beräknad
reningseffekt uppnås med växtbäddar med infiltration till grundvattnet.
Tabell 3. Beräknad belastning från hårdgjorda ytor efter exploatering. Belastning efter rening förutsätter
rening av 90 % av årsnederbörden som faller på beräknade hårdgjorda ytor (Tyréns AB, 2019).
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Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad belastning på grundvattenförekomsten jämfört
med nuläget, då exempelvis ämnet PAH ökar efter exploatering och rening. Dock bedöms inte
infrastruktur och transport utgöra en betydande påverkan avseende PAH:er till grundvattnet,
utan den främsta orsaken är den förorenade marken vid Södervägs Brädgård. Med föreslagna
reningsåtgärder bedöms inte möjligheterna försämras för vattenförekomsterna att uppnå
miljökvalitetsnormer efter exploatering.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet är förutsättningarna samma som i nuläget. Området kommer inte att
exploateras och fortsätter vara campingområde.
Den översvämningsrisk som enligt lågpunktsanalysen finns för den östra delen av planområdet
kan även vara en risk i nollalternativet. Det förekommer redan idag ett låglänt område i öster där
vatten blir stående vid skyfall, enligt observationer från platsbesöket. För övriga områden är det
inte särskilt stor risk för betydande avrinning från naturmark, då planområdet antas ha hög
genomsläpplighet.
Eftersom området inte exploateras i form av ökad hårdgjord yta (parkeringar och bebyggelse)
tillkommer inga ökade flöden och föroreningsmängder av den orsaken. Därmed förväntas det
inte tillföras ytterligare föroreningsbelastning till Östersjön och grundvattenförekomsten.
Däremot kan framtida klimatförändringar orsaka ökade nederbördsmängder som ger ökad
avrinning. Detta kan leda till att dagvattenlösningar krävs för att ta hand om de ökade
dagvattenflödena.

Åtgärder och fortsatt arbete
Dagvattenhanteringen ska utredas tidigt i plan- och byggprocessen för att underlätta och skapa
utrymme för dagvattenhanteringen. I planskedet ska det finnas en beskriven dagvattenhantering
i vilken det ingår bland annat reningsbehov, vilka ytor som ska tas i anspråk för att hantera
dagvatten och fördröjningsåtgärder. Anpassningar av planförslaget kommer att göras utifrån
dagvattenutredningens resultat med hänsyn till identifierade lågpunkter.
Rekommenderade åtgärder från dagvattenutredningen (Tyréns AB, 2019):
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Eftersom det inte finns något dagvattennät som området ska ansluta till efter exploatering
bedöms inga flödesutjämningsåtgärder nödvändiga. Om ledningsnät planeras för avvattning av
området bör det dimensioneras efter planområdets behov.
Då området ligger inom en grundvattenförekomst är det viktigt att dagvattnet genomgår rening
innan det tillåts infiltrera ner till grundvattnet.
För att skydda mot översvämning rekommenderas det att flytta det mest utsatta bostadshuset i
lågpunktsområdet, och även att höjdsätta marken under byggnaden. Övriga utsatta byggnader i
lågpunkten bör också höjdsättas.
För att ytterligare skydda planerad bebyggelse mot översvämning är att om den lägsta punkten
inom lågpunktsområdet i öster flyttas närmare planerad väg. Om möjligt bör man skapa en
låglinje längs med planerad väg ned mot havet som kan avvattna lågpunkten. Denna åtgärd
säkerställer att vattnet inte stiger över rekommenderad höjdsättning vid regn med större
återkomsttid än 100 år.

Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker
av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning handlar om att anpassa
verksamhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår.
Klimatanpassning innebär också att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som uppstår till
följd av klimatförändringarna.
Naturvårdsverket definition av klimatanpassning är: ”Åtgärder som syftar till att skydda miljön
och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser
som ett förändrat klimat kan medföra för mark, vatten och bebyggelse.”

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som har legat till grund för konsekvensbedömningen är olika rapporter,
vägledningar, byggregler, tekniska krav etc. gällande översvämningsrisker och
klimatanpassning. Det har även grundats på det nationella miljömålet God bebyggd miljö och
folkhälsomålet Sunda och säkra miljöer och produkter. Nedan listas vilket underlag som har
använts:
•

Lågpunktskartering (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2016),

•

Handlingsplan för klimatanpassning från Länsstyrelsen på Gotland (Länsstyrelsen i
Gotlands län, 2018),

•

SMHI – Framtidsklimat i Gotlands län (SMHI, 2015),

•

Länsstyrelsens Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker,

•

Klimatanpassning i fysiskplanering – Vägledning från Länsstyrelserna (Länsstyrelserna,
2012),

•

Boverkets byggregler samt tekniska krav enligt PBL 8 kap,

•

Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärder och exempel (Boverket,
2010).

Förutsättningar
Tofta strand är utpekat av SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion (SGI,
2018). En geoteknisk undersökning i området visar på att den ytliga sanden är av
flygsandskaraktär. Befintlig växtlighet i form av gräs och träd är därför av stor betydelse som
bindande av ytjordlagret. Eftersom släntlutningarna till större del är gräs- och/eller trädbevuxna
ges en större säkerhet mot erosionsorsakade skred och de bedöms därför ligga i nivå med
tillräcklig säkerhet för skred (PentaCon, 2018).
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Enligt SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län (2015) har Tofta strand idag en
genomsnittlig period med värmebölja med dagar över 20˚C på 4–6 dagar per år, och en
genomsnittlig årsmedelnederbörd på 500–550 mm, se Figur 11 och Figur 12.

Figur 11. Redovisar observerad längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20˚C
(SMHI, 2015).

Figur 12. Redovisar observerad årsmedelnederbörd (SMHI, 2015).

Delar av strandområdet ligger relativt lågt och kan påverkas av ökade havsnivåer men idag
förekommer inga kända havsnivåhöjningar. Länsstyrelsen i Gotlands län har utfört en
lågpunktskartering för området som visar att det finns platser inom planområdet där
vattennivåer upp emot en meter kan bli stående. Detta visar också dagvattenutredningen som
har utförts av Tyréns AB i samband med detaljplanearbetet. Området består av morän med låg
permabilitetsförmåga. I området där vattnet förväntas bli stående bedöms moränjorden bilda en
liten vall mot den naturliga avrinningen mot Östersjön. Genom planområdet finns även
flödesvägar för vatten. Se Figur 13.
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Figur 13. Lågpunktskartering inom planområdet (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2016).

Besöksnäringen på Gotland är den största näringen vid sidan av jordbruket. De flesta av
Gotlands turistanläggningar ligger i anslutning till kusten vilket gör de känsliga för
havsnivåhöjningar, stranderosion och badvattenkvalitet. Östersjön med badvänligt vatten är en
grundläggande tillgång för turismen och för planområdet.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Med ett framtida varmare klimat kommer vi att uppleva mer frekventa värmeböljor, ökade
maxtemperaturer och längre varaktighet. Detta innebär även längre perioder med torka.
Uppvärmningen inom Gotlands län beräknas bli mellan 3 till 5 grader varmare inom en 100årsperiod varav den största uppvärmningen förväntas bli under sommaren enligt SMHI (SMHI,
2015). Ökade temperaturer kan leda till övertemperaturer inomhus och som i sin tur kan orsaka
negativa hälsoeffekter.
Ett varmare klimat kan vara positivt för besöksnäringen då det kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen. Däremot kan ökade temperaturer bidra till en ökad algtillväxt vilket kan göra
Östersjön otjänlig att bada i under en längre period. Vilket kan leda till negativa konsekvenser
på besöksnäringen.
När det blir varmare ökar både avdunstningen och cirkulationen i atmosfären vilket ger ökade
nederbördsmängder. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–30 % vid seklets slut i
jämförelse med referensperioden 1961–1990 enligt SMHI. Antalet dagar med mer än 10 mm
nederbörd på ett dygn kommer öka från i genomsnitt 13 dagar till ca 22 dagar.
En utredning av hur havsvattenståndet runt Gotland kan komma att förändras har gjorts av
SMHI, på uppdrag av Region Gotland. Där konstateras att högsta troliga vattenstånd (utan vindeller vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta, vid seklets slut. Mot slutet av
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seklet förutspår även SMHI en genomsnittlig ökning av mängden nederbörd under
vinterhalvåret med upp till 40 procent för Gotlands län.
De förväntade klimatförändringarna med större och intensivare nederbördsmängder och
förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred. Tofta strand är
utpekat av SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion samt att det i
framtiden kommer vara ett område med ökade problem med stranderosion till följd av ökade
havsnivåer och kraftigare vindar. Dessutom ligger delar av strandområdet relativt lågt och kan
därmed påverkas negativt av ökade havsnivåer.
Större delar av området där man planerar att bygga bostadslägenheter, servicehus och
camping ligger inom utpekade lågpunktsområden där vatten över en meter riskerar att bli
stående. Där kan det uppstå negativa konsekvenser på ny bebyggelse om inte anpassningar
görs för att skydda bebyggelse från eventuella översvämningar och ett förändrat klimat.
Däremot bedöms planområdet ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder till en viss
nivå, då marken är genomsläpplig med god infiltration och avrinning sker mot havet förutom ett
låglänt område i öster. De klimatförändringar som tagits upp ovan har också beskrivits för ett
scenario för år 2070—2100 vilket är en relativt lång tidshorisont, men man kan förvänta sig en
successiv övergång till detta förändrade klimat.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Förhållandena är densamma som för planalternativet, med skillnaden att det inte planeras ny
bebyggelse inom planområdet, utan campingverksamheten fortsätter som i dagsläget. De
miljökonsekvenser som är beskrivna för planalternativet gäller även för nollalternativet, men i
och med att det inte tillkommer någon ny utökad bebyggelse så är riskerna för skada till följd av
klimatförändringar inte lika stor. Större delen av den bebyggelse som finns inom planområdet
exponeras inte mot havet.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Åtgärder kan behöva vidtas för att motverka övertemperaturer eller översvämningar till följd av
ett förändrat klimat. Ny bebyggelse inom planområdet kan behöva anpassas med t.ex.
komfortkyla eller solskyddande egenskaper för fönstren. Exponering för långvarigt ökade
temperaturer utomhus är också skadligt och behöver beaktas med möjligheter till skugga i form
av växtlighet eller skuggande tak.
Vid utbyggnad och placering av nytillkommen bebyggelse inom planområdet och eventuella
vägar i anslutning till större och brantare slänter bör eventuella behov och utformning av
erosionsskydd utredas i detalj. Flerfamiljshus bör därför dimensioneras och utformas i
säkerhetsklass 2 och geoteknisk kategori 2. Enklare byggnader kan utformas i enlighet med
geoteknisk kategori 1 (PentaCon, 2018).
En skadeförebyggande beredskap bör finnas för bebyggelsen inom planområdet inför en
eventuell översvämning. Lägsta grundläggningsnivå bör markeras ut för olika bebyggelsetyper i
områden där vatten riskerar att samlas. Vid detaljprojektering måste hänsyn tas till området som
är utpekat som lågpunkt och där det finns risk för att vatten blir stående.

6. Samlad miljöbedömning
Miljökonsekvenser
Naturmiljö
Åtgärder och anpassningar har vidtagits för att minimera påverkan på höga naturvärden vilket
gör att konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda arter och Natura 2000-naturtyper. Ny
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bebyggelse har istället förlagts till områden med måttliga till låga naturvärden, vilket innebär ett
visst biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller en viss
funktion för arter. Detaljplanen ska ge förutsättningar att genomföra de åtgärder som föreskrivs i
skötselplanen för att naturvärden fortsatt ska bevaras eller utvecklas. Detaljplanens
genomförande bedöms inte påverka möjligheterna till skötselplanens genomförande på ett
negativt sätt.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön i
området i jämförelse mot nollalternativet.

Landskapsbild
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i strandskogen och i den bebyggda
kulturmarken som planeras bedöms landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både
skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det skapar
även stora möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de förbipasserande på
riksvägen.
Det är däremot viktigt att byggnaderna i dynlandskapet, som är det mest särpräglade för Tofta,
utformas på rätt sätt så att det inte har en negativ påverkan på landskapsbilden.

Rekreation och friluftsliv
Planförslaget bedöms innebära både positiva och negativa konsekvenser för rekreation och
friluftslivet. En utökad bebyggelse i närheten av stranden och naturområdet kan minska
tillgängligheten och påverka områdets höga värde för miljöaspekten negativt. Däremot får
campingen en utvecklad service, fler aktiviteter och utökade gångstråk i anslutning till stranden
vilket är positivt för turismen och friluftslivet.

Vattenmiljö
Avrinningen kommer att öka med ca 75 % efter exploatering. Orsaken till ökningen är en ökad
mängd hårdgjorda ytor (parkering, bostäder/hus) och ett framtida blötare klimat.
Enligt utförd lågpunktsanalys finns det en stor lågpunkt i östra delen av planområdet vid de
planerade lägenheterna, med risk för översvämning där vatten kan stiga upp till 0,8 m. Det finns
även flera mindre instängda områden i öster. I områden med risk för översvämning är det viktigt
med höjdsättning och att byggnader som är mest utsatta till och med flyttas.
Den planerade exploateringen innebär att föroreningsmängderna ökar för samtliga modellerade
ämnen, innan reningsåtgärder. Detta beror till stor del på ökad andel parkeringsyta och takyta
inom planområdet. Det dagvatten som behöver genomgå rening är främst det från
parkeringsytor och vissa fall, takytor (beror på materialval) för att uppnå Region Gotlands
reningskrav. Där de lokala förutsättningarna tillåter kan dagvattnet infiltrera ner till grundvattnet.
Det är dock viktigt att det först genomgår reningssteg genom filter och växtupptag. Infiltration till
grundvattnet kan innebära en ökad belastning på grundvattenförekomsten jämfört med nuläget,
men med föreslagna reningsåtgärder bedöms inte möjligheterna för vattenförekomsterna att
uppnå miljökvalitetsnormer försämras efter exploatering.

Klimatanpassning
Ett varmare klimat innebär mer frekventa värmeböljor, ökade maxtemperaturer och längre
varaktighet, och kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för besöksnäringen då
det ger en förlängning av sommarsäsongen men kan även ge ökad algtillväxt.
De förväntade klimatförändringar med större och intensivare nederbördsmängder och
förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred och ge ökade
problem med stranderosion.
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Områden där man planerar att bygga lägenheter, servicehus och camping ligger inom utpekade
lågpunktsområden där vatten riskerar att bli stående. Det kan uppstå negativa konsekvenser på
bebyggelse inom det området om inte anpassningar görs till ett förändrat klimat.

Miljömål
Nationell nivå
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till år 2020
(2050 då det gäller klimatmålet). De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ned i del- och
etappmål, samt regionala och lokala miljömål.
De miljömål som är relevanta för utvecklingen av detaljplaneområdet anses vara följande:
Hav i balans samt levande kust och skärgård
“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Om de reningsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen (Tyréns AB, 2019) genomförs
förväntas inte planförslaget motverka måluppfyllelsen av miljömålet.
Grundvatten av god kvalitet
“Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad föroreningsbelastning på
grundvattenförekomsten jämfört med nuläget. Däremot bedöms inte möjligheterna för
grundvattenförekomsten att uppnå miljökvalitetsnormer försämras efter exploatering.
Planförslaget bedöms varken ha en negativ eller positiv inverkan på måluppfyllelsen.
Ett rikt växt- och djurliv
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Anpassningar och åtgärder vidtas för att tillgodose att skyddsvärda arter och de dynmiljöer som
utgör ovanliga Natura 2000-naturtyper inte utsätts för exploatering eller kraftigt utökat slitage
trots ökat besökstryck. Då bevarandet av sanddynsmiljöerna får hög prioritet bedöms det även i
fortsättningen finnas förutsättningar för biologisk mångfald att samexistera med friluftsliv och
campingverksamhet på Tofta Strand. Planförslaget bedöms således inte motverka
måluppfyllelsen.
God bebyggd miljö
"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."
Planförslaget har anpassats efter de rådande naturvärden som finns inom planområdet. Om
byggnader inom planområdet anpassas efter ett förändrat framtida klimat anses målet uppfyllas.

Kommunal nivå
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Miljöprogram
Utöver de nationella miljökvalitetsmålen är även Region Gotlands miljöprogram som gäller för
2015 – 2020 relevant för utvecklingen av detaljplaneområdet. Miljöprogrammet pekar ut fyra
fokusområden och strategier för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle 2025 som är Region
Gotlands övergripande miljömål. Fokusområdena är:
•

Energi och klimat. Till år 2020 är målet att klara 100 procent lokal förnybar energi till
hushåll och de flesta företag på Gotland.

•

Vatten, rent grundvatten. God status för ytvatten på hela Gotland och en levande
Östersjö.

•

Hållbara val, hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Samhället ska bidra till giftfria
kretslopp.

•

Naturens mångfald. Naturen ska brukas hållbart. Ekosystemtjänsterna värnas och
biologisk mångfald bevaras.

Planförslaget medför inte att Gotlands övergripande miljömål förhindras att uppfyllas. Om
föreslagna reningsåtgärder genomförs förväntas inte miljökvalitetsnormen för recipienten och
kvalitetsfaktor för grundvattenförekomsten påverkas negativt.
Planförslaget bedöms kunna ge utrymme för bevarande av den rika biologiska mångfald som
området hyser. Ekosystemtjänsterna i området bör kunna bevaras och utvecklas med
föreslagen detaljplan. En framträdande ekosystemtjänst i området som utvecklas i och med
planförslaget är rekreation och turism. Med tanke på områdets läge och utsatthet vad gäller
framförallt erosion och översvämningsrisk är det angeläget att vidta åtgärder som stärker
reglerande ekosystemtjänster såsom vattenreglering och förebyggande av erosion.
Planförslaget bedöms med föreslagna åtgärder ha goda förutsättningar att hantera dessa
frågor.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens andra kapitel 2 – 5 §§ allmänna hänsynsregler ger uttryck för bland annat
försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som ska betala, produktvalsregeln samt
regler om hushållning. I 6§ anges inriktning för val av plats. Nedan beskrivs kortfattat de
hänsynsregler som berörs av planförslaget samt hur de har beaktats i planarbetet.
2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”
I arbetet med förstudie och detaljplaneförslag har ett flertal utredningar genomförts för att skaffa
kunskap kring naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö, klimatanpassning, vattenmiljö, rekreation
och friluftsliv. Kunskapskravet bedöms uppfyllt i den utsträckning som behövs för detta skede av
planeringen. I denna MKB redovisas de behov av fördjupning av utförda utredningar som kan
behövas i nästa skede av planeringen.
3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön”.
Efter omarbetningar av planförslaget har det alternativ valts som ger minst intrång i naturmiljön.
Åtgärder för naturmiljö och dagvattenhantering har utretts och regleras i detaljplanen. Därmed
bedöms planen tillgodose försiktighetsprincipens krav.
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5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
I första hand ska förnybara energikällor användas.”
Detta regleras generellt inte i detaljplanen men har stor betydelse för vilken samlad
miljöpåverkan genomförandet av detaljplanen kommer att medföra. I planbeskrivningen framgår
det att den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar för uppvärmning optimeras. Detta har ännu inte fastställts i
planbestämmelser.
Val av plats
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Val av plats har studerats i översiktsplanen och planprogrammet, se avsnitt Övergripande
planer. Bebyggelsens placering inom området har studerats och det alternativ som ger minst
intrång i naturmiljön har valts.

7. Fortsatt arbete
Byggskede
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från främst
entreprenadmaskiner. Slam från eventuella schaktarbeten kan även påverka ledningsnät
nedströms byggområdet. Exempel på åtgärd som kan behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning
av dag- och dränvatten från arbetsområden.
Buller bedöms uppstå vid eventuell spontning och andra typer av anläggningsarbeten.
Byggbuller kan tillfälligt komma att påverka närboende till byggområdet. Effekterna av buller
bedöms som små och övergående. Byggbuller bedöms enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
(2004:15) om buller under byggtiden. Åtgärder ska planeras och genomföras i samråd med
tillsynsmyndigheten.
För att inte störa fågellivet ska avverkning och röjning av träd och buskar inte göras under
fåglarnas häckningstid (för de flesta arter mars – augusti).
Vid byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i onödan. Det är
viktigt att se till att skador på stam eller rotsystem undviks. Finns äldre tallar eller
naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska man försöka undvara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller dylikt ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare hantering.
Vid arbeten i sandmiljöerna ska extra varsamhet iakttas för att minimera påverkan på
kärlväxtfloran.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 11 § punkt 7 ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns också krav på att redovisa dessa
åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller programmet, eller i en särskild handling i
anslutning till beslutet (6 kap. 16 §).
För detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 redovisas endast de betydande miljöaspekter som
behandlats i MKB, vilket också är det formella kravet på uppföljning.

Naturmiljö
Anpassningar och åtgärder vidtas för att tillgodose att skyddsvärda arter och de dynmiljöer som
utgör ovanliga Natura 2000-naturtyper inte utsätts för exploatering eller kraftigt utökat slitage
trots ökat besökstryck. Uppföljning av effekten av vidtagna anpassningar och åtgärder bör ske
t.ex. genom artinventering något eller ett par år efter exploatering. Uppföljning bör också ske
med exploatören och anlitad entreprenör efter byggskedet för att säkerställa att hänsyn till
områdets naturvärden har tagits i tillräcklig omfattning. En förutsättning för effektiv uppföljning är
förstås att entreprenören har underrättats om skyddsvärda naturmiljöer och arter i området,
enligt vad som framkommit i MKB-processen.

Landskapsbild
Det är av stor vikt att föreslagna skötselåtgärder för landskapet påbörjas. Skötsel ska anpassas
efter varje naturtyp som definierats. Skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand ligger dock
utanför denna detaljplaneprocess och skötselåtgärderna genomförs oberoende av detaljplanens
genomförande. Detta hindrar förstås inte att samarbete mellan olika aktörer i området kan
underlätta uppföljning av skötselåtgärdernas effekt för landskapsbilden.

Rekreation och friluftsliv
Placeringen av bungalows bör vara på sådant sätt att de inte ska inkräkta på stranden och få
den att upplevas privatiserande.
Öppenheten mot stranden bör behållas för att inte få en upplevd känsla av privatområde runt
strandrestaurangen och strandaktiviteter.
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Bilaga 1
Fridlysta och rödlistade arter
I denna bilaga presenteras en fördjupning kring de arter som bedömts vara relevanta att
hantera i denna miljö avseende eventuell påverkansrisk från planförslaget.
Kärlväxter
Kärlväxtfloran är väldigt artrik och värdefull i området, framförallt i sanddynsområdet mellan
tallskogen och stranden i norra delen av planområdet. Områdets kärlväxter inventerades
specifikt vid naturvärdesinventeringen som ger en bra och uppdaterad bild av floran på platsen.
Rödlistade och fridlysta kärlväxter funna vid inventeringen redovisas i Figur 14.
Flera fridlysta arter förekommer i området. De flesta tillhör den värdefulla orkidéfloran varav
merparten är knutna till de fuktiga dynsänkorna. Kärrknipprot och ängsnycklar påträffades där,
och man kan även förvänta sig brudsporre och johannesnycklar vissa år. Brudsporre
påträffades alldeles utanför inventeringsområdet i den nordligaste dynsänkan och
johannesnycklar finns enligt Artportalen rapporterad från området. Purpurknipprot förekommer
framförallt i de grå dynerna. Förutom orkidéer så förekommer även den fridlysta blåsippan i
tallskogen.
Bland de rödlistade arterna förekommer några extra sällsynta arter i dynområdena: ekorrsvingel
(EN) och sandtimotej (EN). De är konkurrenssvaga arter som växer i de sandiga
strandmiljöerna och känsliga mot igenväxning. Backtimjan (NT) förekommer också i
dynområdena, medan jordtistel påträffades i tallskogen (NT). De rödlistade arterna (NT) vit
sminkrot, östkustarv och backfingerört finns noterade från området nordväst om affären enligt
Gotlands Botaniska Förening. Dessa är också knutna till torr sandig mark och känsliga mot
igenväxning.
De arter som är starkt hotade (EN) är extra viktiga att belysa. I naturvärdesinventeringen
beskrivs att ekorrsvingel är mycket sällsynt på Gotland och Tofta strand utgör den enda lokalen
där arten varit känd under en längre tid. Det är oklart om arten har stabila förekomster på de
lokaler som tillkommit de senaste åren. Förekomsten vid Tofta strand är således mycket
skyddsvärd. Samtidigt är slitaget av allt att döma positivt för detta konkurrenssvaga gräs, så
länge slitaget inte tar så extrema uttryck som är fallet väster om anläggningens
huvudbyggnader där arten saknas. I inventeringsrapporten anges att det tidigare planförslagets
uppförande av bungalows i område C skulle riskera att gå ut över en del individer av
ekorrsvingel, men att i den omfattning som då föreslogs skulle det inte hota artens fortlevnad på
lokalen och att det dessutom inte är otänkbart att ekorrsvingel kan etablera sig i utrymmena
mellan stugorna efter att de konstruerats. Planen har dock anpassats ännu mer än i det tidigare
planförslaget och kommer inte längre ta något markanspråk där artfynden finns. Eftersom
spänger ska användas för att mildra slitaget från ett ökat besökstryck så bedöms arten inte
heller av den anledning riskera någon påtaglig påverkan på populationen.
Sandtimotej (EN) har en ekologi som liknar ekorrsvingelns men är mer kustbunden och de
största förekomsterna vid Tofta strand finns i dynerna närmast stranden. Samma slutsats
avseende eventuell påverkan på arten bedöms gälla som för ekorrsvingeln.
En osäkerhet finns avseende vit sminkrot, östkustarv och backfingerört, då arterna ej
påträffades vid naturvärdesinventeringen och det därför inte finns några fyndpunkter att jämföra
mot. Deras livsmiljöpreferenser är dock liknande som många av de andra kärlväxternas på
Tofta strand, varför det bedöms som troligt att deras utbredning följer ett likartat mönster. Även
dessa arter borde således vara förtjänta av de anpassningar och åtgärder som har vidtagits för
att minimera påverkan på kärlväxtfloran i området.
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Figur 14. Fynd av rödlistade och fridlysta kärlväxter i området (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Mossor
Det finns inga rapporter om rödlistade eller fridlysta mossarter i Artportalen inom området. Vid
naturvärdesinventeringen påträffades ett antal mossor, dock inga som är fridlysta eller
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rödlistade. De mossor som finns konstaterade i området är framförallt knutna till de kalkrika och
torra grå dynerna och till de rikkärrsartade, fuktiga dynsänkorna.
Enligt länsstyrelsens yttrande ska de rödlistade mossorna heltuss (VU) och östersjöbryum (NT)
ha påträffats i området. Vid Callunas inventering kunde arterna inte återfinnas men de bedöms
kunna finnas kvar i området. Östersjöbryum är troligen knuten till dynsänkorna medan heltuss
ofta finns på kalkhaltig lerjord, såsom solvarma jordblottor och torrängar och kan troligen
återfinnas i de torra dynmiljöerna
Bedömningen är dock att dessa arter borde kunna fortleva på platsen med de åtgärder och
anpassningar som ska vidtas, eftersom de värdefullaste grå dynerna och dynsänkorna i norra
delen kommer lämnas orörda och därmed kommer arternas livsmiljöer finnas kvar.
Svampar
Ingen inventering av svamp var möjlig under naturvärdesinventeringen och lokala mykologer
informerade om att det till följd av årets torka (2018) var ett mycket dåligt svampår och en
inventering ansågs därför inte relevant. Tofta strand är välbesökt av mykologer och det finns
gott om fynd inrapporterade i Artportalen och det bedöms därför finnas ett tillräckligt underlag
vad gäller artförekomster, även om noggrannheten för exakta positioner är låg.
Vid utsökning i Artportalen för de senaste 25 åren (januari 2019) finns inga fridlysta svampar
rapporterade, men ett flertal rödlistade svamparter. Inom planområdet finns fynd av
stjälkröksvamp (NT) och dynspröding (NT). Just utanför planområdet finns också fynd av
dynchampinjon (DD), droppskivling (EN) och fager vaxskivling (NT).
Enligt det mönster man sett att svamparna följer kärlväxternas utbredning och därmed främst är
knutna till de värdefulla dynområdena i norra delen så är bedömningen att dessa arter borde
kunna fortleva på platsen med de åtgärder och anpassningar som vidtas, eftersom de värdefulla
dynområdena kommer lämnas orörda och arternas livsmiljöer därmed kommer finnas kvar.
Insekter
Det finns en artrik dagfjärilsfauna knuten till sanddynerna i den norra delen av området. Vid
Callunas inventering noterades tre rödlistade arter: mindre blåvinge (NT), svartfläckig blåvinge
(NT) och väpplingblåvinge (NT), se Figur 15Figur 16. Svartfläckig blåvinge är även fridlyst enligt
4 § och 5 § artskyddsförordningen. Arten är knuten till torra blomrika gräsmarker med förekomst
av värdväxten backtimjan, vilket gör de grå dynerna till lämpliga lokaler för arten.
Inventeringen omfattade endast dagfjärilar, men insektsfaunan bedöms generellt vara artrik i de
norra sanddynsområdena. I Artportalen finns ytterligare ett flertal rödlistade insekter
rapporterade från dynområdena, såsom sammetsfrölöpare (NT) och dysterfrölöpare (VU), även
om positionerna är grovt angivna. Thomsonkägelbi (VU) finns det också fynd av och solitärbin
bedöms kunna gynnas av de torra sandmiljöerna med stor blomrikedom. Det finns också en
artrik nattfjärilsfauna; enligt rapporter i Artportalen har blodrött ljusmott (VU), sidengult ängsmott
(NT), grå klaffmätare (NT) och grå fältmalörtssäckmal (NT) observerats.
Förekomsten av svartfläckig blåvinge är viktig att uppmärksamma eftersom arten både är
rödlistad och fridlyst och dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att
fjärilen åtnjuter ett starkt skydd. Även om den nationella bevarandestatusen för arten är dålig så
är den lokala populationen på Gotland fortfarande god. Enligt naturvärdesinventeringen bedöms
det finnas förutsättningar för svartfläckig blåvinge att finnas kvar vid Tofta strand så länge de
grå dynerna i norr kan bevaras med förekomst av backtimjan. Skadelindringshierarkin har följts
och man har i planförslaget säkrat att inget markanspråk tas i de grå dynerna och inte heller i de
övriga dynmiljöerna med högt eller högsta naturvärde. Goda förutsättningar bedöms finnas
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även för övrig insektsfauna på Tofta strand, då planen har anpassats för att undvika alltför hårt
slitage, främst genom de spänger som läggs ut.

Figur 15. Förekomst av rödlistade svampar i området. Artpunkterna är hämtade från Artportalen i januari
2019 och är från de senaste 25 åren (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Figur 16. Svartfläckig blåvinge (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Figur 17. Fynd av rödlistade dagfjärilar i området (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Fåglar
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Enligt ArtDatabanken ska
arter upptagna i bilaga 1 och markerade med B, rödlistade fågelarter samt fåglar som minskat
med 50 % eller mer under perioden 1975 – 2005 prioriteras i skyddsarbetet.
Det finns ett antal rödlistade arter rapporterade från området enligt Artportalen. I
naturvärdesinventeringen har fåglar dock inte tagits med som naturvårdsarter, då det bedömts
att de fåglar som rapporterats från området inte är knutna till någon specifik häckmiljö där och
därför har ett begränsat intresse som signalarter. Undantaget är kungsfågel (VU) som med stor
sannolikhet häckar i tallskogen.
Vid utsökning i Artportalen har några rödlistade arter som är observerade i häckningstid och i
lämplig biotop rapporterats, varför man inte kan utesluta att de häckar i området. Tornseglare,
hussvala och stare, alla rödlistade som VU, är sådana som ofta häckar nära människan, under
tak i byggnader och liknande miljöer, och det bedöms som troligt att dessa kan häcka i området.
Några fler arter finns också rapporterade från området, men häckning har ej konstaterats. Ingen
fördjupad utredning har därför gjorts avseende om någon av dessa arter möjligen kan nyttja
området för häckning.
Eftersom karaktären på området inte kommer att förändras i någon större omfattning (förblir
campingområde) och de individer som finns där idag troligen är vana vid människor så lär de
kunna finnas kvar på platsen även i framtiden. De arter som vanligen häckar nära människan
(tornseglare, hussvala och stare) bedöms inte påverkas markant, så länge inte bon rivs eller
kraftig störning sker i häckningstider, vilket ska avhjälpas med föreskrivna åtgärder.
Kungsfågeln är mer skogligt knuten och det finns risk att någon enstaka individ kan få en något
försämrad habitatkvalité när delar av tallskogen bebyggs. Det finns skogsområden av minst lika
god kvalité i närområdet och med vidtagna åtgärder så är det inte troligt att någon av nämnda
fågelpopulationer kommer riskera att påverkas påtagligt.
Grod- och kräldjur
Alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det finns inga fynd av
grod- och kräldjur inom planområdet och ingen riktad inventering har gjorts. Inom cirka 1 km
finns dock rapporter i Artportalen om både skogsödla och gotlandssnok (NT). Eftersom det inte
finns några indikationer på förekomst av någon av dessa arter i planområdet utreds de inte
vidare.
Fladdermöss
Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det finns inga fynd av
fladdermöss inom planområdet och ingen riktad inventering har gjorts. Inom cirka 2 km finns
dock rapporter i Artportalen om fransfladdermus (VU), nordfladdermus, dvärgpipistrell,
vattenfladdermus och brunlångöra. Eftersom det inte finns några indikationer på förekomst av
någon av dessa arter i planområdet utreds de inte vidare. Skulle ny information tillkomma om
förekomst av dessa arter så bör det utredas.
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1

Objekt

På uppdrag av Tyréns AB har AB PentaCon utfört en markteknisk undersökning inom
rubricerade fastigheter. Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk
undersökning i samband med upprättande av detaljplan för planerat område för
camping- och turistverksamhet. Det planerade området omfattar områden för bl.a.
restaurang, service- och butiksbyggnader, inomhuspool och ca 130 lägenheter.
Resultatet från fältarbetet finns presenterat i en separat rapport ”Markteknisk
undersökningsrapport (MUR)”, dat. 2018-12-18.
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2

Ändamål

Undersökningen har utförts i samband med upprättande av detaljplan för det aktuella
området innefattande camping- och turistverksamhet. Det planerade området omfattar
områden för bl.a. restaurang, service- och butiksbyggnader, inomhuspool och ca 130
smålägenheter.
Ändamålet med den geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för detaljplanen
och preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk kategori 1 och 2,
GK 1 och 2.

Bild 1 - Aktuellt planområde, förslagshandling dat. 2018-04-12.

Område A: Inomhuspool, SPA, fotboll mm.
Område B: Strandrestaurang, annex till hotell mm.
Område C: Bungalows, badvaktstorn vid stranden mm.
Område D: Boende med ca 130 lägenheter, parkering mm.
Område E: Camping, restaurang mm.
Område F: Tomter för småhusbebyggelse.
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3

Underlag för Projekterings-PM

Som underlag för planering av undersökningarna har använts;
• Nya Tofta – Förslagshandling, dat 2018-04-12.

4

Styrande dokument

Föreskrift
BFR Rapport R 130:1985

Titel
Schaktbarhetsklassificering

Tabell 1 - Sammanställning av tillämpade handlingar

5

Planerad/föreslagen konstruktion

Det planerade området omfattar områden för bl.a. restaurang, service- och
butiksbyggnader, inomhuspool och ca 130 smålägenheter.
Inga laster har funnits som underlag till denna översiktliga geotekniska undersökning.

6 (10)

6

Markförhållanden

6.1

Topografi

Tofta Strand är en av Gotlands populäraste sandstränder. Mellan stranden och väg 140,
Toftavägen, finns i dag byggnader för restaurang, kiosk, pool, livsmedelsbutik mm. Ett
område mot vägen höll på att bebyggas med mindre stugor i samband med utförandet
av den geotekniska undersökningen.

Bild 2 – Det aktuella planområdet, markerat med rött, begränsas i öster av Väg 140, Toftavägen.

Området består i sydost av i huvudsak gräsbevuxen mark. I den norra delen av området
finns generellt skog och mindre dungar av barrskog. Undersökningsområdet
genomkorsas av att antal gångvägar.
Den naturliga marknivån varierar mellan ca +7 meter mot Väg 140 i öster ned till
ca +0 meter invid havsnivån i väster. Högsta nivåerna i området, om ca +10 meter,
finns i den norra delen (i anslutning till undersökningspunkt 6). Lokalt finns en liten
sänka i anslutning till de planerade byggnaderna för de ca 130 lägenheterna (område
D, bild 1).
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7

Geotekniska förhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett fyllnings- eller
mulljordlager, bestå av sand eller sandigt grus på ett lermoränsskikt direkt på
kalkstensberget.
Sandens mäktighet på moränlagret är mellan ca 0,3–2 meter i områdets östra del, mot
Väg 140. Mot strandkanten i väster är sandens mäktighet generellt mer än 3,5 meter.
Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s jorddjupskarta och de utförda
borrningarna, ligga mellan ca 3–5 meter under markytan. Jordlagrens bedömda
uppbyggnad finns redovisade i respektive borrhålssektion på bilagda ritningar
G 103-G 105.
Vatten har påträffats i botten av några av de utförda provgroparna, mellan
ca 1,6–3 meter under markytan. Markvatten bedöms generellt kunna strömma på det
tätare lermoränlagret i samband med riklig nederbörd eller i samband med
snösmältning. Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta
(kartblad 3, specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat 1982) i stort sammanfalla med
vattennivån i Östersjön.
Jorden tillhör generellt icke till måttligt tjällyftande jordarter.
7.1

Grundläggning

Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex. med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig mark på
frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull- och eventuell fyllningsjord tas bort innan
grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 17. Packning utförs lämpligen i
lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 17.
7.2

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Grundkonstruktioner för de nya flervåningshusen skall dimensioneras och utformas i
säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk kategori 2 (GK2). Enklare byggnader utformas
i enlighet med geoteknisk kategori 1 (GK1).
Dimensioneringen av grundläggning utförs enligt Eurokod med tillhörande EKS.
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7.3

Grundvatten

Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta (kartblad 3,
specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat 1982) i stort sammanfalla med vattennivån i
Östersjön. Markvatten bedöms generellt kunna strömma på den täta lermoränen.
Tidvis bedöms vatten eventuellt kunna bli stående nära markytan inom låglänta delar
av området på grund av moränens låga permeabilitet. Detta är speciellt aktuellt
nordväst om område D, läget för de planerade lägenheterna. Här bedöms moränjorden
bilda en liten vall mot den naturliga avrinningen mot Östersjön. Speciell hänsyn till
detta måste tas vid detaljprojekteringen av den aktuella delen av området.
Risken för fria vattenytor inom området, även vid ökade nederbördsmängder, bedöms
vara liten.
7.4

Schakter

Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Moränjorden kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 3–4 (Byggforskningsrådet –
Rapport R 130:1985). Fyllningsjorden och sanden kan förutsättas tillhöra
schaktbarhetsklass 2–3.
Temporära schakter för ledningar eller dylikt kan ske med branta schaktslänter.
Schakter djupare än ca 1,5 meter ska ske med släntlutningar flackare än 1:1.
För information om schaktning se Arbetsmiljöverkets publikation, Schakta säkert.
7.5

Stabilitetsförhållanden

De brantaste befintliga släntlutningarna i sanden inom planområdet är ungefär 1:2 eller
ca 27°. Detta är släntlutningar som ligger i nivå med tillräcklig säkerhet för skred.
Eftersom slänterna generellt är gräs- och/eller trädbevuxna ges än större säkerhet mot
erosionsorsakade skred. De i övrigt normalt flackare släntlutningarna och de
förhållandevis låga nivåskillnader som det rör sig om ger en än bättre säkerhet mot
skred.
Enligt SGI:s digitala kartunderlag ”Förutsättningar för erosion vid sjöar, längs
havskust och vid vattendrag” (http://gis.swedgeo.se/stranderosion/#) markeras Tofta
Strand som ett område som har förutsättningar för stranderosion. Kartan visar inte om
stranden faktiskt eroderar utan bara på att de geologiska förutsättningarna finns.
Erosionen beror, förutom den eroderbara jorden, också på faktorer som bland annat
vågexponering, vattenhastighet, strömmar, marklutning och vegetation.
Den ytliga sanden är av flysandskaraktär varför den befintliga växtligheten i form av
gräs och träd är av stor betydelse som bindare av ytjordslagret. Vid placering av
byggnader och eventuella vägar i anslutning till större och brantare slänter bör
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eventuella behov och utformning av erosionsskydd, förutom befintlig växtlighet,
utredas i detalj.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller
föreligger risk för stabilitetstekniska problem.
7.6

Sammanställning av härledda egenskaper

Nedanstående preliminära dimensioneringsparametrar är sammanställda från utförda
viktsonderingar i området. Karakteristiska värden, enligt nedan, har valts med ledning
av Plattgrundläggning (SGI, Svensk Byggtjänst 1993) och förutsätter att
grundläggning sker på naturligt lagrad moränjord eller på nytillförd fyllningsjord efter
urschaktning till moränjorden.
De preliminära dimensioneringsparametrarna gäller för de planerade flervåningshusen
inom planområdet.

Material

Tillförd fyllningsjord,
materialtyp 2 1
Sand
Morän

Tunghet
γ (γ´)
(kN/m³)
22 (12)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

φ=33°

Ε k =20 MPa

18 (12)

φ=30°

Ε k =20 MPa

20 (12)

φ=33°

Ε k =40 MPa

Tabell 2 - Sammanställning av preliminära karakteristiska värden.

Partialkoefficienter för jordparametrar väljs i enlighet med SS-EN 1997–1:2005 och
bilaga A;
Jordparameter

Symbol

Värde

γϕ ´

1,25

Enaxlig tryckhållfasthet

γ qu

1,4

Tunghet

γγ

1,0

Friktionsvinkel

2

Tabell 3 - Partialkoefficienter för jordparametrar ( γ Μ ).

Enklare byggnader kan grundläggas i enlighet med gällande EKS och geoteknisk
kategori 1, GK1.

1
2

Tabell CE/1 i AMA Anläggning 17
Denna koefficient tillämpas på tan φ

10 (10)

7.7

Övrigt

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för
detaljplanen inom det aktuella området samt underlag för projektering av nya
geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 1 och 2, GK 1 och 2. Med hänsyn till
avståndet mellan undersökningspunkterna kan vissa avvikelser från ovanstående
beskrivningar och rekommendationer förekomma.
Denna rapport är baserad på en översiktlig undersökning och behandlar de generella
förutsättningarna för de planerade byggrätterna inom området.
I detaljprojekteringsskedet skall denna geotekniska rapport inarbetas i projektet och
vid behov kompletteras efter bedömning av geotekniskt sakkunnig.

Visby 18 december 2018
AB PentaCon

Daniel Werkelin

Visby 2018-12-18

18116

Kv. Sallmunds 1:4 m.fl., Tofta
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknik (Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede)
Tyréns AB

Handläggare: Daniel Werkelin

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 74 15

Org nr 556539-6313
Säte Gotland
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SGF och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar
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Ritning G 101
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Visby 2018-12-18

18116

Kv. Sallmunds 1:4 m.fl., Tofta
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknik (Översiktlig geoteknisk undersökning i planskede)
Tyréns AB

1

Objekt

På uppdrag av Tyréns AB har AB PentaCon utfört en markteknisk undersökning inom
rubricerade fastigheter. Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk
undersökning i samband med upprättande av detaljplan för planerat område för
camping- och turistverksamhet. Det planerade området omfattar områden för bl.a.
restaurang, service- och butiksbyggnader, inomhuspool och ca 130 smålägenheter.
Bedömning och utvärderingar finns presenterat i ett separat projekterings-PM,
dat. 2018-12-18.
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2

Ändamål

Undersökningen har utförts i samband med upprättande av detaljplan för det aktuella
området innefattande camping- och turistverksamhet. Det planerade området omfattar
områden för bl.a. restaurang, service- och butiksbyggnader, inomhuspool och ca 130
smålägenheter.
Ändamålet med den geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för detaljplanen
och preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk kategori 1 och 2,
GK 1 och 2.

Bild 1 - Aktuellt planområde, förslagshandling dat. 2018-04-12.

Område A: Inomhuspool, SPA, fotboll mm.
Område B: Strandrestaurang, annex till hotell mm.
Område C: Bungalows, badvaktstorn vid stranden mm.
Område D: Boende med ca 130 lägenheter, parkering mm.
Område E: Camping, restaurang mm.
Område F: Tomter för småhusbebyggelse.
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3

Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts;
• Nya Tofta – Förslagshandling, dat 2018-04-12.

4

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande
Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997–2
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475–1.
SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod
Vikt-, slagsondering, skruvprovtagning
och provgropsgrävning.

Standard eller annat styrande dokument
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk
fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 1 och 2 (GK 1 och
GK2). Geoteknisk kategori 2 gäller i huvudsak för de planerade flervåningshusen i
anslutning till område D.

6

Arkivmaterial

Som underlag för geoteknisk information geologiska och geohydrologiska kartor,
huvudsakligen från SGU. Som underlag har även data avseende tidigare borrningar,
längs strandlinjen, för VA-ledningar använts. Redovisning av dessa borrpunkter,
144–160, görs på planritningar G 101-G 102.
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7

Befintliga förhållanden

7.1

Topografi

Tofta Strand är en av Gotlands populäraste sandstränder. Mellan stranden och väg 140,
Toftavägen, finns i dag byggnader för restaurang, kiosk, pool, livsmedelsbutik mm. Ett
område mot vägen höll på att bebyggas med mindre stugor i samband med utförandet
av den geotekniska undersökningen.

Bild 2 – Det aktuella planområdet, markerat med rött, begränsas i öster av Väg 140, Toftavägen.

Området består i sydost av i huvudsak gräsbevuxen mark. I den norra delen av området
finns generellt skog och mindre dungar av barrskog. Undersökningsområdet
genomkorsas av att antal gångvägar.
Den naturliga marknivån varierar mellan ca +7 meter mot Väg 140 i öster ned till
ca +0 meter invid havsnivån i väster. Högsta nivåerna i området, om ca +10 meter,
finns i den norra delen (i anslutning till undersökningspunkt 6). Lokalt finns en liten
sänka i anslutning till de planerade byggnaderna för de ca 130 lägenheterna (område
D, bild 1).
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7.2

Ytbeskaffenhet

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett fyllnings- eller
mulljordlager, bestå av sand eller sandigt grus på ett lermoränsskikt direkt på
kalkstensberget.
Sandens mäktighet på moränlagret är mellan ca 0,3–2 meter i områdets östra del, mot
Väg 140. Mot strandkanten i väster är sandens mäktighet generellt mer än 3,5 meter.
Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s jorddjupskarta och de utförda
borrningarna, ligga mellan ca 3–5 meter under markytan. Jordlagrens bedömda
uppbyggnad finns redovisade i respektive borrhålssektion på bilagda ritningar
G 103-G 105.
Vatten har påträffats i botten av några av de utförda provgroparna, mellan
ca 1,6–3 meter under markytan. Markvatten bedöms generellt kunna strömma på det
tätare lermoränlagret i samband med riklig nederbörd eller i samband med
snösmältning. Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta
(kartblad 3, specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat 1982) i stort sammanfalla med
vattennivån i Östersjön.
Jorden tillhör generellt icke till måttligt tjällyftande jordarter.
7.3

Befintliga konstruktioner

Underlag för ledningsanvisning finns arkiverat hos AB PentaCon.

8

Positionering

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS av Anders
Krook från AB PentaCon. Koordinatsystemet är SWEREF 99 1845 med höjdsystem
RH2000.
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9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Metod
Viktsondering
Slagsondering
Skruvprovtagning
Provgropsgrävning

Antal
6
3
4
24

Styrande dokument
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.

Redovisning av erhållet resultat görs på bilagda ritningar G 101-G 105.
9.2

Utförda provtagningar

Provtagning har utförts som störd provtagning. Okulär jordartsbedömning av upptagna
jordprover i fält enligt SGF:s klassificeringssystem.
Observation av eventuellt förekommande fri vattenyta i provgroparna har utförts som
en indikation på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.
9.3

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under november 2018.
9.4

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Stig Gustavsson och Anders Krook från AB PentaCon.
9.5

Provhantering

Jordprover har benämnts okulärt på plats.
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10

Geotekniska laboratorieundersökningar

10.1

Utförda undersökningar

Inga laboratorieundersökningar har utförts inom ramen för det utförda arbetet. Okulär
bedömning av jordprover har utförts på plats.

11

Hydrogeologiska undersökningar

11.1

Utförda undersökningar

Observation av eventuellt förekommande fri vattenyta i de öppna borrhålen har utförts
som en indikation på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.
Eventuell vattenyta redovisas i borrhålssektioner i bilagda ritningar G 103 – G 105.

12

Övrigt

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för
nya geokonstruktioner inom området med dimensioneringsparametrar enligt
geoteknisk kategori 1 och 2, GK 1 och 2.
Denna rapport är baserad på en översiktlig undersökning och behandlar de generella
förutsättningarna för de aktuella byggrätterna inom området.
I detaljprojekteringsskedet skall denna geotekniska rapport inarbetas i projektet och
vid behov eventuellt kompletteras efter bedömning av geotekniskt sakkunnig.

Visby 18 december 2018
AB PentaCon

Daniel Werkelin

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

Beteckningssystem
för geotekniska utredningar

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

1

Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

7

Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

8

Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i berg avslutad
(kod 95)

15

Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

22

Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:
Konförsök

Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (St ) enligt:
Konförsök

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konflytgräns
Skrymdensitet

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Provtagning i provgrop

Grundsymbol i plan:
(kod HM=34)
Om möjligt detaljredovisas provgropen enligt verkligt utförande.

Pg1
10.2

Pg1

+

+

9.8 Btg

+

9.4 F

Btg 0.4 m
W +9.10
1992-02-25

Kallstensmur
Let

+10.2

w + 9.1

Skala 1:50

Skala 1:100

Pg1
Plansymbol i exemplet:

+10.2
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27
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Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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6,02
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6,15
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6,73
6,1
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8,88

6,21
1,67
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 17

Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl.
(Tofta Camping), utökat förfarande

RS 2019/1381

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Planförslaget tillstyrks, men regionstyrelsen vill särskilt poängtera vikten av att de
sociala perspektiven kring ett genomförande av planen beskrivs, samt att frågan
kring framtida vattenförsörjning av planområdet ges större tydlighet.

Miljö- och byggnämnden har 2019-11-27 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda ett förslag till detaljplan för rubricerat område, allmänt känt som
Tofta strand och Tofta camping.
Planförslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter
för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Planområdet
omfattar cirka 20 hektar och inrymmer bostäder i form av småhus på naturtomter i
anslutning till Solbacksvägen, bostäder i form av flerbostadshus vid Toftavägen, samt
uthyrningsstugor (bungalows) i mellandelen av området.
Översiktsplanen för det aktuella området möjliggör endast camping och rörligt
friluftsliv, men i planförslaget görs ändå bedömningen att bostäder i anslutning till
planområdets utkanter inte står i strid med översiktsplanens intentioner, då denna
inte redovisar någon exakt geografisk gräns för turistzonens område.
Området är en viktig mötesplats för såväl närboende som långväga besökare och
stranden är en av de mest besökta och mest barnvänliga på Gotland. Som sådan har
den ett stort värde som mötesplats för unga och barn. Ur ett socialt perspektiv är det
viktigt att området inte omvandlas till en plats med enbart restauranger och annan
service som inte är tillgängliga för barn och ungdomar.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att planförslaget som helhet är bra och att
det ger förutsättningar för en positiv utveckling av ett område med stor potential
inom besöksnäring och rörligt friluftsliv. För delar av planförslaget anser regionstyrelseförvaltningen att det är motiverat att mer tydligt utreda och/eller beskriva
konsekvenserna av ett genomförande. Det handlar i huvudsak om det sociala
perspektivet kring barns och ungdomars fortsatta tillträde till området, samt kring
frågan om framtida vattenförsörjning av planområdet.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-12-11, § 279
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-11

27 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/627
19 december 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Anstånd om tillträde, Othem Ejdern 6
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
• att godkänna AB Gotlandshems begäran om anstånd med tillträde av fastigheten
Othem Ejdern 6 till senast den 1 april 2020.
• att godkänna AB GotlandsHems begäran om hävning av köpeavtalet avseende
fastigheten Othem Ejdern 6 efter den 1 april 2020 under förutsättning att
- överenskommelse om förvärv av alternativ fastighet för bostadsbebyggelse
om minst 18 lägenheter inom Slite tecknats mellan regionen och AB
Gotlandshem.
- AB Gotlandshem ersätter regionen för mellanskillnaden, om
försäljningspriset av fastigheten Othem Ejdern 6, vid konkurrensutsatt
försäljning senast under 2021, understiger överenskommen köpeskilling
1 350 000 kr.

Sammanfattning

AB GotlandsHem (ABG) inkom i maj 2018 med begäran om direktanvisning av
fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite. I RS 2019-06-12 §212 godkändes köpekontrakt
avseende förvärv av fastigheten med tillträde 2019-09-01. ABG har efter utredningar
kommit fram till att de blir svårt att få önskad ekonomi i en byggnation på
fastigheten. Anledningen till detta är bland annat begränsningar i gällande plan samt i
kostsamma pumpanordningar som krävs pga. fastighetens belägenhet. ABG har
därför börjat söka efter alternativ mark i Slite för byggnation av bostäder. I syfte att
vinna mer tid har ABG ansökt om anstånd med tillträde till den 1 april 2020 samt
hävning av köpekontraktet ifall tillträde inte skett senast den 1 april 2020.
Ärendebeskrivning

I ABGs ägardirektivet som fastställdes i regionfullmäktige 2015-11-23 §286 framgår
att ” Minst en nybyggnation utanför Visby ska påbörjas under perioden.” I syfte att
uppfylla ägardirektivet gjorde ABG en kundundersökning för att ta reda på hur och
var de som stod i ABGs bostadskö allra helst ville bo utanför Visby. Det visade sig
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att Slite med närhet till havet kom högt upp i ”önskelistan”. ABG ansökte om
direktanvisning av fastigheten Othem Ejdern 6 i syfte att uppfylla kraven i
ägardirektivet samtidigt som fastigheten väl motsvarade som efterfrågades i
kundundersökningen. Regionen och ABG kom överens om villkoren och
köpekontraktet godkändes av regionstyrelsen.
ABG påbörjade arbetet för att bygga i enlighet med gällande detaljplan. Det visade
sig att en byggnation i enlighet med gällande plan blir kostsam. För att kunna bygga
mer kostnadseffektivt krävs en planändring. Det kan finnas begränsningar i
möjligheterna att få till stånd en planändring då det finns en biotopskyddad allé på
fastigheten som måste bevaras vid en planändring och det faktum att hela fastigheten
ligger under den så kallade 2-meters kurvan. Kurvan är den lägsta plushöjd för
befintlig marknivå vid ny etablering i kustzonen enligt regionens riktlinjer för att
begränsa översvämningsrisker på grund av klimatförändringar. Kurvan illustreras i
gult nedan.

Regionen äger annan mark i Slite och tillsammans med ABG ska utredas alternativ
mark, för ABG att bygga bostäder på. ABGs önskemål är att marken ska möjliggöra
byggnation av någon form av typhus för att begränsa kostnaderna och därmed
hyresnivån. I avvaktan på att alternativ lokalisering utreds har ABG begärt anstånd
med tillträde på fastigheten Othem Ejdern 6 till och med den 1 april 2020. ABG har
även ansökt om hävning av köpekontraktet ifall fastigheten inte har tillträtts senast
den 1 april 2020.
Bedömning

Regionen är som ägare till ABG mån om att skapa goda förutsättningar för ABG att
uppfylla ägardirektiven. En byggnation av bostäder utanför Visby är en viktig del.
Det viktigaste är dock inte var i Slite bostäder byggs utan att ett bostadsprojekt i Slite
kommer till stånd med rätt förutsättningar. Regionstyrelseförvaltningen har inget att
erinra emot anstånd med tillträde och eventuellt hävning av köpet ifall ABG
förvärvar annan mark i Slite. Då det finns ett bindande avtal mellan parterna
avseende Ejdern 6 till en köpeskilling om 1 350 000 kr bör ABG även ersätta
regionen om fastigheten inte kan avyttras till annan aktör för motsvarande nivå inom
två år.
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Beslutsunderlag

Begäran från AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
SBF, Planenheten
SBF, Bygglov
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 18

Intresseanmälan om direktanvisning av
mark, Othem Ejdern 6

RS 2018/627

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

AB Gotlandshems begäran om anstånd med tillträde av fastigheten Othem
Ejdern 6 till senast den 1 april 2020 godkänns.
• AB Gotlandshems begäran om hävning av köpeavtalet avseende fastigheten
Othem Ejdern 6 efter den 1 april 2020 under förutsättning att överenskommelse
om förvärv av alternativ fastighet för bostadsbebyggelse om minst 18 lägenheter
inom Slite tecknats mellan regionen och AB Gotlandshem godkänns.
• AB Gotlandshem ersätter regionen för mellanskillnaden, om försäljningspriset av
fastigheten Othem Ejdern 6, vid konkurrensutsatt försäljning senast under 2021,
understiger överenskommen köpeskilling 1 350 000 kr.
•

AB Gotlandshem inkom i maj 2018 med begäran om direktanvisning av fastigheten
Othem Ejdern 6 i Slite. I regionstyrelsen 2019-06-12,§ 12 godkändes köpekontrakt
avseende förvärv av fastigheten med tillträde 2019-09-01. AB Gotlandshem har efter
utredningar kommit fram till att de blir svårt att få önskad ekonomi i en byggnation
på fastigheten. Anledningen till detta är bland annat begränsningar i gällande plan
samt i kostsamma pumpanordningar som krävs. På grund av mer tid har
AB Gotlandshem ansökt om anstånd med tillträde till den 1 april 2020 samt hävning
av köpekontraktet ifall tillträde inte skett senast den 1 april 2020.
Regionen är som ägare till AB Gotlandshem mån om att skapa goda förutsättningar
för AB Gotlandshem att uppfylla ägardirektiven. En byggnation av bostäder utanför
Visby är en viktig del. Det viktigaste är dock inte var i Slite bostäder byggs utan att ett
bostadsprojekt i Slite kommer till stånd med rätt förutsättningar. Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra emot anstånd med tillträde och eventuellt hävning av
köpet ifall AB Gotlandshem förvärvar annan mark i Slite. Då det finns ett bindande
avtal mellan parterna avseende Ejdern 6 till en köpeskilling om 1 350 000 kronor bör
AB Gotlandshem även ersätta regionen om fastigheten inte kan avyttras till annan
aktör för motsvarande nivå inom två år.
Beslutsunderlag

AB Gotlandshem 2019-11-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/3082
16 december 2019

Anna Adler

Regionstyrelsen

Försäljning Plågan 1, Visby
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att fastigheten Plågan 1 i Visby läggs ut till försäljning i
konkurrens via ramavtalsupphandlad mäklare. Den intäkt som detta genererar ska
användas till renovering och underhåll av kvarnarna Kärringen och Lågan.

Sammanfattning

Kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan har under lång tid varit en karaktäristisk del
av vyn över södra Visby och är del av ett naturligt grönstråk från Hällarna bort mot
Södra Hällarna. Kvarnarna har under flera år varit stängda för allmänheten och
dörrarna igenspikade, dels på grund av vandalism och ovälkomna besökare och dels
för att säkerheten inte har kunnat garanteras. Skicket på kvarnarna har genom åren
blivit allt sämre då det inte har funnits några tillsatta medel för underhåll.
Minst två av kvarnarna, Lågan och Plågan, är i akut behov av sanering till följd av
fågelbon, döda fåglar och fågelspillning i kvarnarna. Till följd av mängden döda fåglar
och fågelspillning är golvet inte synligt på något våningsplan i vare sig Lågan eller
Plågan vilket gör att golvets skick är svårt att bedöma.
För att bevara kvarnarna framöver krävs åtgärder. Framförallt krävs sanering och
lagning av taken för att inte förfallet ska påskyndas samt ytterligare åtgärder för att
renovera kvarnarna utvändigt. Det har varit svårt att inom teknikförvaltningen
tillskjuta medel för underhåll av kvarnarna och det är därför lämpligt att titta på
alternativ.
En skarp förfrågan om att köpa kvarnen Plågan har inkommit från ägarna till hotell
Kokoloko. De ser kvarnen som en förlängning av sin nuvarande verksamhet och
önskar renovera den i samråd med Region Gotlands sakkunniga och utveckla denna
till att bli en öppen mötesplats för allmänheten kring konst och kultur.
I och med förfrågan om förvärv enligt ovan har en arbetsgrupp med representanter
från regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen diskuterat förutsättningarna
för försäljning av Plågan samt framtida tillvägagångssätt för att bevara kvarnarna.
Nedanstående alternativ för Plågan har behandlats:
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-

Behålla. Restaurering måste genomföras, vilket det i dagsläget saknas budget
för. Eventuellt kan externa medel anskaffas, men huruvida detta är möjligt
eller ej är för närvarande osäkert. Framöver måste även medel avsättas för
drift, skötsel och underhåll.

-

Sälja. En försäljning i befintligt skick på öppna marknaden kräver ingen
planändring och kan ske via ramavtalsupphandlad mäklare. Visat intresse
finns från intilliggande hotellägare för att köpa Plågan samt renovera denna
och därefter driva kulturverksamhet i kvarnen. Intäkten från en försäljning
skulle kunna användas till underhåll av de andra två kvarnarna. Det är dock
osäkert hur stor intäkten av en försäljning skulle bli.

-

Hyra ut. Kvarnen hyrs ut till extern part via ett långt hyresavtal. Detta kan
dock inte ske i befintligt skick och Region Gotland skulle fortsatt ha ansvar
för drift, underhåll och skötsel samt ansvar för att tillskapa tillfartsväg, va och
övrigt som krävs för att fastigheten ska fungera självständigt. Regionen får i
detta alternativ en mindre intäkt som kan täcka del av driftskostnaderna.

En försäljning av kvarnen Plågan kan anses lämplig ur flera perspektiv och fullt
möjlig då denna ligger på en egen fastighet och ändamålet enligt gällande detaljplan är
begränsat till kulturändamål. Vid en försäljning överlåter Region Gotland ansvaret
och kostnaderna för att hålla kvarnen Plågan i godtagbart skick och den intäkt som
en försäljning genererar kan användas för underhåll av de andra två kvarnarna
Kärringen och Lågan.
När det gäller Kärringen och Lågan finns intressegrupper i samhället som är villiga
att åta sig ett visst ansvar för bevarandet av dessa två kvarnar. I nästa steg bör en
dialog föras mellan regionen och dessa intressegrupper.
Bedömning

Arbetsgruppen med representanter från teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen anser att en försäljning av kvarnen Plågan är ett lämpligt
tillvägagångssätt för att bevara densamma. Försäljning bör därmed ske i befintligt
skick via ramavtalsupphandlad mäklare på den öppna marknaden.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 19

Försäljning Plågan 1

RS 2019/1382

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Fastigheten Plågan 1 i Visby läggs ut till försäljning i konkurrens via ramavtalsupphandlad mäklare. Den intäkt som detta genererar ska användas till renovering
och underhåll av kvarnarna Kärringen och Lågan.

Kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan har under lång tid varit en karaktäristisk del
av vyn över södra Visby
Arbetsgruppen med representanter från teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen anser att en försäljning av kvarnen Plågan är ett lämpligt tillvägagångssätt för att bevara densamma. Försäljning bör därmed ske i befintligt skick via ramavtalsupphandlad mäklare på den öppna marknaden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/151
23 januari 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
• att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sälja fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28 med restriktioner kring framtida vattenförsörjning utan att detta
påverkar köpeskillingen. Ett överlåtelseavtal ska slutligen godkännas av
regionstyrelsen för i beslut i regionfullmäktige.
• att avbryta försäljningsprocessen avseende del av fastigheten Visby Snäckgärdet
1:28 ifall det inte finns möjlighet att sälja fastigheten med restriktioner kring
framtida vattenförsörjning.
• att en framtida försäljningsprocess ska föregås av ett godkännande av
regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja fastigheten och arbetet
påbörjades under våren. Intresset bedöms som gott och försäljningsprocessen har
pågått under hösten och är nu i sitt slutskede.
Potentialen i fastigheten består i att utveckla den i enlighet med detaljplanen för
Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) som antogs av regionfullmäktige
2017-05-15 § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att stärka turismen
genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på Gotland i form av
stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planen medger byggnation av två hotell om i
storleksordningen totalt 10 000 kvm BTA samt cirka 250 stugor. Utöver detta
medger planen rörlig camping med tillhörande servicehus.
På grund av sjunkande grundvattennivåer i kombination med en expansiv
exploateringstakt har tillgången till vatten inom Visbyområdet blivit begränsad. I
syfte att hushålla med vatten bedöms det därför lämpligt att avvakta med
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utvecklingen av Visby Snäckgärdet 1:28 och därmed är det tveksamt att under
rådande omständigheter försälja fastigheten.
Då vattentillgången säkrats kan fastigheten bjudas ut till försäljning igen för att
utvecklas i enlighet med gällande detaljplan. Innan en ny försäljningsprocess inleds
bör den godkännas av regionstyrelsen.
Ett alternativ till att avbryta försäljningsprocessen är att undersöka möjligheten att
sälja fastigheten med restriktioner kring framtida vattenförsörjning. Finns det en
tillfredställande lösning på detta som ej är prispåverkande skulle
fastighetsförsäljningen kunna genomföras som planerat.

Bedömning

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att en försäljning med säkerställda
restriktioner kring framtida vattenförsörjning är intressant och bör utredas. Visar det
sig att en sådan lösning inte går att säkerställa ska försäljningsprocessen avbrytas i
syfte att undvika en ökad belastning av vattenkapaciteten inom Visbyområdet.
Fastigheten bör istället bjudas ut till försäljning då tillgång till vatten finns och en
utveckling av fastigheten kan ske i enlighet med en köpares tidplan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF /Mark och Stadsmiljö
SBF / Planenheten
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1110
25 november 2019

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Avgiftsfri skola
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut att regionens riktlinje kring
tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp genom att läggas in i det
systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.

Sammanfattning

Filip Reinhag (S) har till regionfullmäktige yrkat på att barn- och utbildningsnämnden
tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri skola på Gotland, samt att en
plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som har fattat beslut om
hur redan befintlig riktlinje för avgiftsfri skola ska följas upp och aktualiseras.
Riktlinje kring tolkningen av avgiftsfri skola beslutades av barn- och
utbildningsnämnden 2015. Uppföljning av riktlinjen kommer att läggas in i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Bedömning

Ur ett barnrättsperspektiv bedömer regionstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut att följa upp den redan befintliga riktlinjen kring
avgiftsfri skola kommer att säkerställa de gotländska barnens avgiftsfria skola.
Beslutsunderlag

Motion – avgiftsfri skola 2019-09-23, RS 2019/1110
Barn- och utbildningsnämndens beslut §139, 2019-11-19, BUN 2019/815
Bilaga 1, Avgiftsfri skola
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Filip Reinhag
Barn- och utbildningsnämnden
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Visby 2019-09-17

Motion
Ingen medtagen frukt på schemat
En ny hösttermin har precis startat. Många elever tar sina första steg i den svenska skolan
och ännu fler fortsätter sin utbildningsresa. Terminsstarten innebär också en ökad
planering för alla föräldrar att få ihop skoldagen med aktiviteter, hämtningar, lämningar och
VAB. Dessutom behöver många ordna med mellanmål, frukt och smörgåsar att skicka
med barnen till skolan.
Svensk skollag tolkas olika på olika skolor och mellan kommuner. Det är dags för en
gemensam tolkning. Att vårdnadshavare vid upprepade tillfällen, vissa varje dag behöver
skicka med saker eller mat är inte liktydigt med att ha en avgiftsfri skola och riskerar
förstärka skillnader och minska likvärdigheten i skolan.
Därför yrkar jag på att:
-

Barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri
skola på Gotland.
Att en plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-09-17

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-19

BUN § 139

BUN § 139

Motion, Avgiftsfri skola. Filip Reinhag (S)

BUN 2019/815
BUN AU § 95

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp genom att
läggas in det systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefs- och
medarbetarled.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. I motionen föreslås att barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga
riktlinjer som säkerställer en avgiftsfri skola på Gotland och att en plan för
uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och implementeras.
Avgiftsfri skola är en fråga som diskuterats genom åren. Skollagen är tydlig. I 10:e
kapitlet, 10§ står det ”Utbildningen skall vara avgiftsfri”. Det som kan föranleda
tolkningar är 11§ i samma kapitel, ”Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som
kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”
På Gotland finns en riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola som beslutades av
BUN 2015.
Riktlinjen har inte följts upp utifrån en plan. Uppföljning av riktlinjen för en
avgiftsfri skola kommer att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet, årshjulet samt
åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande. Grundskolechef Torsten Flemming.
Yrkande
 Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att Regionens riktlinje kring tolkningen
av en avgiftsfri skola ska följas upp genom att läggas in det systematiska
kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Motion – Avgiftsfri skola
Svar till Filip Reinhag på motion kring avgiftsfri skola, 2019-10-03
Bilaga 1 Avgiftsfri skola
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RIKTLINJER

Avgiftsfri skola.

Riktlinjer för grundskola,
inklusive förskoleklass
och fritidshem och
särskola
Fastställd av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2015-09-17
Ärendenr BUN 2015/160
Version [1.0]
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Avgiftsfri skola.Riktlinjer för grundskola, inkl. förskoleklass och
fritidshem och särskola

Avgiftsfri skola. Riktlinjer för grundskola, inklusive förskoleklass
och fritidshem och särskola
Av Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Med lärverktyg avses den utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå
målen i utbildningen.
Trots att skolan ska vara avgiftsfri medger lagen att det får förekomma enstaka inslag som
kan innebära en obetydlig kostnad för eleverna. Med obetydlig menas främst kostnad för
en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum eller liknande. Om kostnaden
återkommer kan också en obetydlig kostnad upplevas som betungande. Därför måste
skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas.
Tillämpning i Region Gotland

Grundprincipen är att kostnader för undervisning alltid ska vara utan kostnader för elever.
Till exempel:
Om förskolan/fritidshemmet/skolan har daglig ”fruktstund” eller liknande så ska
skolan stå för kostnaden.
Kostnader för resor, studiebesök, friluftsdagar och liknande aktiviteter under en
skoldag ska bekostas av skolan, så även lunch vid sådana tillfällen.
Regelbundna insamlingar till klasskassor eller liknande får inte förekomma även om de
organiseras av föräldrar.
Om en studieresa sträcker sig längre än över en skoldag kan smärre måltidskostnad
betalas av eleven eftersom den kostnaden också skulle uppstå i hemmet. Detta får inte
vara ett krav för att kunna delta i studieresan.
Resor och aktiviteter utanför ramen för undervisningen ska inte planeras eller
genomföras under skoltid. Av detta följer också att ledighet för sådana aktiviteter eller
resor ej medges.
Ersättning av vårdnadshavare på frivillig väg

Dokumentnr STY-18016 v 2.0

Ärendenr BUN 2015/160 Datum 2015-09-17

Lagen medger att det i enstaka fall under ett läsår får förekomma kostnader i samband med
skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg. Sådana
aktiviteter ska vara öppna för alla elever och vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara
högre än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Finansiering av studieresor ska ske av huvudmannen eller skolan. Lagen medger också att
elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Bidraget från elever eller deras
vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Det får inte finnas någon
koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta
i aktiviteten. En skola som samlar in pengar på detta sätt måste vinnlägga sig om att tydlig
information om frivilligheten når elever och föräldrar.
Aktiviteterna ska vara öppna för alla elever oavsett om eleven eller dennes vårdnadshavare
väljer att bidra eller inte.
Skolan får inte erbjuda en kostnadsfri alternativ verksamhet för de elever vars
vårdnadshavare inte vill betala eller inte deltar i arbetsinsatser som görs av vårdnadshavare
och elever i syfte att samla in pengar. Alla elever ska ha möjlighet att delta även om
aktiviteten delfinansieras av bidrag från gemensamma arbetsinsatser.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Avgiftsfri skola.Riktlinjer för grundskola, inkl. förskoleklass och
fritidshem och särskola

Ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är avgiftsfri.
Det är allvarligt när de som ansvarar för skolorna, huvudmännen, inte följer de regler som
finns om avgifter i skolan. Skolinspektionen ser allvarligt på om huvudmännen inte följer
de regler som finns om avgifter i skolan och kan ingripa mot överträdelser av
bestämmelserna, till exempel genom att förelägga huvudmannen att vidta åtgärder.
Rektor och förskolechef ansvarar för att gällande bestämmelser tillämpas och efterföljs.

Dokumentnr STY-18016 v 2.0

Ärendenr BUN 2015/160 Datum 2015-09-17

Aktuella bestämmelser:
Avgifter i förskoleklassen: 9 kap. 8–9 §§ skollagen.
Avgifter i grundskolan: 10 kap. 10–11 §§ skollagen.
Avgifter i grundsärskolan: 11 kap. 13–14 §§ skollagen.
Avgifter i gymnasiesärskolan 18 kap. 12–13 §§ skollagen.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 20

Motion. Avgiftsfri skola

RS 2019/1110

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut att regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp
genom att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefsoch medarbetarled.

Filip Reinhag (S) har till regionfullmäktige yrkat på att barn- och utbildningsnämnden
tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri skola på Gotland, samt att en
plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som har fattat beslut om
hur redan befintlig riktlinje för avgiftsfri skola ska följas upp och aktualiseras.
Riktlinje kring tolkningen av avgiftsfri skola beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2015. Uppföljning av riktlinjen kommer att läggas in i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Ur ett barnrättsperspektiv bedömer regionstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut att följa upp den redan befintliga riktlinjen kring avgiftsfri skola kommer att säkerställa de gotländska barnens avgiftsfria skola.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ovannämnda riktlinjer bifogas kallelse till regionstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-09-23
Barn- och utbildningsnämndens 2019-11-19, § 139
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25

30 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/697
9 januari 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Motion om ceremoni på Veterandagen
Förslag till beslut

Motionen avslås.

Sammanfattning

Till Regionfullmäktige har inkommit en motion från Patrik Thored m.fl. (M) om att
Region Gotland ska se över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den årligen
återkommande veterandagen den 29:e maj.
Syftet med motion är att hedra de som genom året utbildats och tjänstgjort på
Gotland eller i utlandstjänst.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förstår motionens syfte att hedra tidigare förtjänstfulla
insatser. Förvaltningen gör bedömningen att detta bör vara en angelägenhet främst
för staten och militära myndigheter och om en sådan ceremoni anordnas är Region
Gotland positiva till att delta. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen
att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion RS 2018/697, 2018-06-18.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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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

Visby 2018-05-30

Motion:
Till:

Ceremoni på Gotland, Veterandagen
Regionfullmäktige Gotland

Gotland, med sitt strategiska läge mitt i Östersjön, har under lång tid varit en central
del av det svenska försvaret. Redan år 1811 skapades Gotlands nationalbeväring,
som sedan kom att ligga till grund för den allmänna beväringsinrättningen, den tidens
allmänna värnplikt. När den militära närvaron var som störst på Gotland fanns inte
mindre än fyra regementen på ön, artilleri genom A7, pansar genom P18, luftvärn
genom LV2 och kustartilleriet vid KA3.
Många är de militärer – gotlänningar såväl som fastlänningar – som har utbildats och
tjänstgjort på Gotland, för att sedan via utlandsmissioner arbetat för att bevara fred
och skapa trygghet för alla oss andra. Dessa kvinnor och män vill vi moderater
årligen hedra och hylla.

Därför yrkar jag:
Att - region Gotland ser över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den
årligen återkommande veterandagen den 29:e maj.

Patrik Thored (M)

Anna Hrdlicka (M)

Robin Storm (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 21

Motion. Ceremoni på Gotland, Veterandagen

RS 2018/697

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Arbetsutskottets beslut
•

Motionssvaret förtydligas med ”Region Gotland uppmärksammar veterandagen
den 29 maj genom flaggning”.

Till regionfullmäktige har inkommit en motion från Patrik Thored m.fl. (M) om att
Region Gotland ska se över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den årligen
återkommande veterandagen den 29:e maj.
Syftet med motion är att hedra de som genom året utbildats och tjänstgjort på
Gotland eller i utlandstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen förstår motionens syfte att hedra tidigare förtjänstfulla
insatser. Region Gotland uppmärksammar årligen veterandagen den 29 maj
genom flaggning. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att anordna en
ceremoni bör vara en angelägenhet främst för staten och militära myndigheter. Om
en sådan ceremoni anordnas är Region Gotland positiva till att delta. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att motionsvaret förtydligas med ”Region Gotland
uppmärksammar veterandagen den 29 maj genom flaggning”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/298
9 januari 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Motion om ett minnesmärke över veteraner som gjort
fredstjänst utomlands
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad, med tekniska nämnden beslut om avtal om minnesplats.

Sammanfattning

I en motion från Claes Nysell (L) yrkas att
-

Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.

- Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende.
I motionen anförs att Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har
erbjudit sig att vara huvudman för ett minnesmonument i Visby, och har framfört
särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i
Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera
extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte
ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
Bedömning

Tekniska nämnden har i ärende, 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal med
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
motionens syfte redan uppfyllt. Motionen anses därmed vara besvarad.
Beslutsunderlag

Motion RS 2019/298, 2019-02-26
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
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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 2019/298

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands
för statens räkning
Sedan 2011 hedras de veteraner som för statliga civila och militära myndigheter gjort utlandstjänst i fredens
namn. Veterandagen, som har statsceremoniell status, firas den 29 maj varje år. På ett 20-tal orter runt om i
Sverige har det anlagts minnesmärken för våra veteraner.

Nedan en bild från Sundsvall. Minnesstenen invigd 2017

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett
minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till
Almedalen. En placering i Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas
generera extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte ekonomiskt
utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
På denna adress kan man läsa mer om de olika minnesmärkena runt om i landet:
www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/minnesmarken-och-monument
Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
-Att Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende

2019-02-14

Claes Nysell, Liberalerna

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 22

Motion. Minnesmärke över veteraner som
gjort fredstjänst utomlands

RS 2019/298

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad, med tekniska nämnden beslut om avtal om minnesplats.

I en motion från Claes Nysell (L) yrkas att:
Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende.
I motionen anförs att Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har
erbjudit sig att vara huvudman för ett minnesmonument i Visby, och har framfört
särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i
Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera
extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte
ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
Tekniska nämnden har i ärende, 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal med
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
motionens syfte redan uppfyllt. Motionen anses därmed vara besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/590
9 januari 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Medborgarförslag om ett veteranmonument
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarad, med tidigare beslut av tekniska nämnden om
avtal om minnesplats.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Per Strindberg förslås att ett veteranmonument ska
inrättas vid Oscarsstenen i Visby.
Förslagsställaren anför att mot bakgrund av den förankring försvaret haft och har i
regionen ser jag det som berömvärt att genom ett monument/minnessten visa sin
uppskattning och respekt för de män och kvinnor som verkat internationellt
(FN/NATO/EU motsv) i fredens tjänst.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har förståelse för förslagsställarens önskemål.
Tekniska nämnden har i annat ärende (2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal
med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
medborgarförslagets syfte redan uppfyllt.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2016-09-07
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
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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 2016/590

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

ANKOM2016-09-07
Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Inrättande av Veteranmonument vid Oskarsstenen.

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.

Mot bakgrund av den förankring försvaret haft och
har i regionen ser jag det som berömvärt att genom
ett monument/minnessten visa sin uppskattning och
respekt för de män och kvinnor som verkat
internationellt (FN/NATO/EU motsv) i fredens tjänst.

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

(x]
l l

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

Najdyiteckning

2016-09-07

_

^!/4^

y<^ &r

Namnförtydligande/''

Per Strindberg
/
Stenkumla Lilla Home 424

Adress

Postadress

62195 Visby
E-postadress

pestr@hotmail.se

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Inrättande av Veteranmonument vid Oskarsstenen

Försvarsmakten och dess personal har under lång tid varit en del av det Gotländska
samhället. De förband som funnits på ön, samt de förband som nu återetableras förser även
försvarsmakten med personal till internationella uppdrag.

Gotlands Regemente utbildade under sin tid på ön många personer för internationella
uppdrag. Det finns således många gotlänningar på ön som varit ute i Fredens Tjänst.
Dessa förtjänar att uppmärksammas med uppskattning och respekt.

Genom upprättande av ett Veteranmonument, förslagsvis vid Oskarsstenen, skapas således
förutsättningen för att vid Veterandagen 29/5 och/eller i samband med FN dagen 24/10
hedra dessa män och kvinnor samt de som givit sitt liv för fredens sak.

Ett monument skulle således starkt bidraga till att offentliggöra våra veteraner och
därigenom även öka förståelsen för dessa samt öka förståelsen för de problem det för vissa
kan innebära att komma hem från internationella uppdrag.

Stenkumla 2016-09-07

Per Strindberg - Utlandsveteran
0760-457490, 0498-213100
pestr@hotmail.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 23

Medborgarförslag. Inrättande av
Veteranmonument vid Oscarsstenen

RS 2016/590

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarad, med tidigare beslut av tekniska nämnden om
avtal om minnesplats.

I ett medborgarförslag från Per Strindberg förslås att ett veteranmonument ska
inrättas vid Oscarsstenen i Visby.
Förslagsställaren anför att mot bakgrund av den förankring försvaret haft och har i
regionen ser jag det som berömvärt att genom ett monument/minnessten visa sin
uppskattning och respekt för de män och kvinnor som verkat internationellt
(FN/NATO/EU motsv) i fredens tjänst.
Regionstyrelseförvaltningen har förståelse för förslagsställarens önskemål.
Tekniska nämnden har i annat ärende 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal
med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
medborgarförslagets syfte redan uppfyllt.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2016-09-07
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/433
2 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Saga Carlgren (V) m fl har i sin motion yrkat:


Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV ställer
krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete hos alla de
som lämnar anbud.
 Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna värdera
anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant blir en viktig
faktor vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
 Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta nivån på
innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för utförare enligt LOV.
Motionärerna menar att arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela
arbetsmarknaden. Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande
arbetsmiljöarbete. Regionen behöver också öka trycket på de företag som
regionen upphandlar tjänster ifrån.
Ärendebeskrivning

Eftersom ”Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete” gäller alla arbetsgivare
finns det egentligen inget skäl att ställa krav att föreskrifterna följs. Regionen har
dock lagt in krav i upphandlingsunderlagen för att kunna begära in bevis om att
upphandlade arbetsgivare faktiskt arbetar enligt föreskrifterna. Kraven finns införda i
Region Gotlands mallar. Vid upphandling av LOV används samma krav som finns i
mallarna. Kraven följer den struktur som finns för systematiskt
kvalitetssäkringsarbete och systematiskt miljöarbete.


Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet ska syfta
till att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/433



Dokumenterad arbetsmiljöpolicy ska finnas.



Dokumenterade rutiner ska finnas för hur företaget arbetar med
-



analys och riskhantering som förebygger hälsoproblem, sjukdomar och
olyckor
utbildning av personalen gällande arbetsmiljö

På begäran ska handlingar lämnas som visar hur ovan ställda krav uppfylls. Om
intyg finns som visar att företaget är certifierat enligt OHSAS18001, ISO45001
eller motsvarande ska detta bifogas till begärda handlingar.

Bedömning

Med de krav som ställs om information i anbudsunderlagen anser
regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad. Eftersom lagstiftningen sätter
tydliga mål för arbetsmiljöarbetet är skallkraven på rutiner viktigast för att regionen
ska ha möjlighet att följa upp upphandlad leverantör. Vid värdering av anbud är det
viktigaste att säkra att anbudsgivaren har rutiner som följer föreskrifterna.
Beslutsunderlag

Motion Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling, Saga Carlgren (V) m fl
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
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Skärpta arbetsmiljökrav
vid upphandling

2019-03-25

Det finns mycket att göra när det gäller arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket beskriver
i sin rapport (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2) att flera utmaningar finns.
Närmare sju av tio hade i hög grad eller i viss mån ett psykiskt ansträngande
arbete. Fler kvinnor än män, 27 procent respektive 20 procent, hade ett psykiskt
ansträngande arbete i hög grad. Omkring var tredje sysselsatt inom vård och
omsorg, sociala tjänster och utbildning hade ett psykiskt ansträngande arbete i
hög grad år 2017 enligt Arbetsmiljöverket. 48 procent av kvinnorna kunde i
princip aldrig själva bestämma när en arbetsuppgift ska utföras jämfört med 36
procent av männen.
En av tio sysselsatta under 2017 var utsatta för sexuella trakasserier från chefer,
arbetskamrater eller andra personer på jobbet under de senaste 12 månaderna.
Hela 30 procent av unga kvinnor mellan 16 – 29 år har varit utsatta.
Vi vet att den psykiska ohälsan ökar i Sverige.
Antalet som dör på jobbet är alldeles för högt. 2018 var det 50 personer och i år
har hittills (mars 2019) 17 människor dött. Ingen ska behöva dö på grund av en
bristande arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet måste förstärkas. Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att
ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket menar att det är ”att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
(Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.)
Arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Inte minst
Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. En
annan väg är att öka trycket på de företag Region Gotland upphandlar tjänster
ifrån. Ska man vinna ett anbud ska man kunna uppvisa ett pågående
systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte minst inom de kvinnodominerade
verksamheterna och för underleverantörer ska det vara ett utslagsgivande krav
att följa arbetsmiljölagen.

Vi yrkar:
 Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV
ställer krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete
hos alla de som lämnar anbud.

 Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna
värdera anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant
blir en viktig faktor vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
 Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta
nivån på innehållet i det systematiskt arbetsmiljöarbetet för utförare enligt
LOV.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15
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Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid
upphandling

RS 2019/433

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Saga Carlgren (V) m fl har i sin motion yrkat:
Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV ställer
krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete hos alla de som
lämnar anbud.
Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna värdera
anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant blir en viktig faktor
vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta nivån på
innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för utförare enligt LOV.
Motionärerna menar att arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Regionen behöver också öka trycket på de företag som regionen upphandlar
tjänster ifrån.
Med de krav som ställs om information i anbudsunderlagen anser regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad. Eftersom lagstiftningen sätter tydliga mål för
arbetsmiljöarbetet är skallkraven på rutiner viktigast för att regionen ska ha möjlighet
att följa upp upphandlad leverantör. Vid värdering av anbud är det viktigaste att säkra
att anbudsgivaren har rutiner som följer föreskrifterna.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/510
19 december 2019

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Ett friskt liv för seniorer som även innebär
nytta för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett friskt liv för seniorer
genom träning. Förslagsställaren motiverar förslaget med att träning stärker hälsa,
socialt välbefinnande och livsvilja som skulle spara många besök på vårdcentraler,
social/psykinrättning och skapa så mycket glädje för seniorer. Många lider av
ensamhet och brist på lämplig sysselsättning.
Bedömning

Socialförvaltningens Hälsofrämjande enhet har ett uppdrag att driva och utveckla
både ett förebyggande och ett hälsofrämjande arbete. Särskilt viktigt är att stödja och
inspirera äldre (från 65 år) till fysisk aktivitet, kunskap om goda matvanor, social
gemenskap och meningsfullhet. Samverkan sker även med ideella organisationer men
också frivilliga individer som själva önskar bidra i arbetet. Enheten har öppna
mötesplatser i Visby, Hemse och Slite. På mötesplatserna erbjuds flera olika
aktiviteter allt från fysisk rörelse till kultur och social gemenskap.
Region Gotland arrangerar årligen det fallförebyggande arbetet ”Trill int ikull!” Syftet
är att sprida kunskap om riskerna med fall och fallolyckor. Exempel på träning som
ger styrka och balans erbjuds. Vidare anordnar ideella föreningar regelbundet
promenader i grupp m.m.
Många gym och idrottsföreningar på Gotland erbjuder seniorträning och även
särskild träning för seniorer 70+.
På Region Gotlands webbplats finns korta och längre filmer, Liv i balans, för rörelse
som passar alla.
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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 2018/510

Region Gotland har även ett antal utegym i Visby. Idrottsanläggningarna i Svaide och
på P18 har även dessa utegym. Alla utegym möjliggör styrketräning utifrån egen
förmåga och behov.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen bedömer att det
finns god tillgång till träning för seniorer på Gotland som också bidrar till god
gemenskap. Samtliga träningsformer kan nås via Hälsofrämjande enheten, Gotlands
Idrottsförbund eller föreningarnas/organisationernas/gymens egna webbsidor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-03

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Socialförvaltningen, Hälsofrämjande enheten
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.in.
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.
Namnteckr>iffg

Datum
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Namnförtydligande
Adress
Postadress
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•

Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
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För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
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Välkommen med ditt medborgarfbrslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.
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Balans, rörlighet och styrka. ATC-passet ger en total genomkörare
4 av hela kroppen.
- En träning som passar alla, säger ledaren Elin Malmström.

•
"Man ser en enorm livsglädje, pigghet och styrka hos de som kommer och tränar", säger Elin Malmström som lett cirkelpasset på Actic i två år. När hon inte hållerfpass. jobbar hon som idrottslärare
på Widénska gymnasiet. Hon har alltid varit en aktiv person då hon tidigare har spelat handboll och jobbat som skidlärare i Salen.

Cirkelträningen som
l äldre en lättare vardag
T

räningssugna seniorer
samlas i gymmet på Actic.
Cirkelträning står på schemat och träningsledaren
Elin Malmström riggar
upp med redskap för de olika övningarna.
- Det är mestadels fria vikter men vi
kan även använda oss av roddmaskinen plus någon maskin till, berättar
Elin.
En lätt busvissling och Elin får all
uppmärksamhet av gruppens 18 deltagare.

- Ibland fokuserar vi mer på benen
och ibland armarna. De känner själva
att de får bättre styrka, säger hon.

Elin visar hur man gör med repen som
väger en hel del. En övning de flesta
tycker är jobbig.

it
Trots att övningarna är snarlika från
gång till gång går hon genom varje station. Vid en ligger ett band, vid en
annan är det viktplattor.
Man cirkulerar mellan nio övningsstationer där man är två och två. Elin
håller koll på tiden, 4x30 sekunder vid
varje station. Träningsupplägget gör
så att hela kroppen får sig en genomkörare.
- Tekniken är viktig för alla, oavsett
, ålder. Jag är väldigt noga med att man
gör rätt så man inte får en skada. En
skada när man är äldre tar längre tid
att läka.

Gunilla Ericsson har fått nya höfter.
Sedan dess har hon tränat tre gånger
i veckan. "Det är för att stärka upp
musklerna, den här träningen är bra
och innehåller allt", säger hon.

Elin framhäver också vikten av att
stärka axlarna. Just för att man ska
klara av att ta hand om hemmet med
de vardagliga sysslorna.
- Många bor själva och lagar sin mat
eller så behöver man klättra upp för en
stege och plocka ner något. Då är både
styrka och balans viktigt.
- Jag ser en stor skillnad och de säger det själva också.

Är man äldre så kan det
finnas krämpor och man
märker skillnad, vissa
kan röra sig
som vanligt
igen efter
en tids träning. Man
ser styrkeutvecklingen och det
är så roligt.

Morgonens cirkelpass för seniorerna
skiljer sig inte så mycket från övriga
cirkelpass. Det är precis samma träning fast anpassad efter en annan nivå.
- Någon kör med l kilo och en annan
med 6 kilo, det där känner man själv
hur mycket man klarar, menar Elin.
Både män och kvinnor deltar och är
i blandade åldrar, de yngsta har inte
nått pensionsåldern medan andra har
passerat 80 år. Även fysiken skiljer sig
mellan utövarna. En del har tränat
i flera år, andra är nybörjare. Några kan Elin Malmström,
också ha skadeproblem eller ha ge- träningsledare
nomgått en operation av höft eller

knä. Oavsett så anpassas övningar
utifrån deras förutsättningar.
- Är man äldre så kan det finnas
krämpor och man märker skillnad, vissa kan röra sig som vanligt igen efter
en tids träning. Man ser styrkeutvecklingen och det är så roligt att se.
Cirkelträningen pågår i 45 minuter,
därefter blir det 15 minuters rörlighetsträning i en större sal.
Där jobbar de bland annat med en
pinne som redskap och gör olika
stretchövningar.
- Där ser man också positiv utveckling för utövarna. De blir rörligare med
den här träningen och får ett bättre
mående i hela kroppen.
Men det är inte bara träningen som
ger något. Fikat efteråt är minst lika
viktigt.
- Det sociala betyder mycket, det
här ger mig mycket energi tillbaka också, säger Elin Malmström.
Tex&fotot
Lotta Jansson
021-199175
lotta.jansson@mittmedia.se
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Medborgarförslag. Ett friskt liv för seniorer
som även innebär nytta för Region Gotland
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett friskt liv för seniorer
genom träning. Förslagsställaren motiverar förslaget med att träning stärker hälsa,
socialt välbefinnande och livsvilja som skulle spara många besök på vårdcentraler,
social/psykinrättning och skapa så mycket glädje för seniorer. Många lider av
ensamhet och brist på lämplig sysselsättning.
Socialförvaltningens Hälsofrämjande enhet har ett uppdrag att driva och utveckla
både ett förebyggande och ett hälsofrämjande arbete. Särskilt viktigt är att stödja och
inspirera äldre (från 65 år) till fysisk aktivitet, kunskap om goda matvanor, social
gemenskap och meningsfullhet. Samverkan sker även med ideella organisationer men
också frivilliga individer som själva önskar bidra i arbetet. Enheten har öppna mötesplatser i Visby, Hemse och Slite. På mötesplatserna erbjuds flera olika aktiviteter allt
från fysisk rörelse till kultur och social gemenskap.
Region Gotland arrangerar årligen det fallförebyggande arbetet ”Trill int ikull!” Syftet
är att sprida kunskap om riskerna med fall och fallolyckor. Exempel på träning som
ger styrka och balans erbjuds. Vidare anordnar ideella föreningar regelbundet
promenader i grupp m.m.
Många gym och idrottsföreningar på Gotland erbjuder seniorträning och även
särskild träning för seniorer 70+.
På Region Gotlands webbplats finns korta och längre filmer, Liv i balans, för rörelse
som passar alla.
Region Gotland har även ett antal utegym i Visby. Idrottsanläggningarna i Svaide och
på P18 har även dessa utegym. Alla utegym möjliggör styrketräning utifrån egen
förmåga och behov.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen bedömer att det
finns god tillgång till träning för seniorer på Gotland som också bidrar till god
gemenskap. Samtliga träningsformer kan nås via Hälsofrämjande enheten, Gotlands
Idrottsförbund eller föreningarnas/organisationernas/gymens egna webbsidor.
forts

35 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 25 forts
RS 2018/510

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-03
Regionstyrelseförvaltningen 2029-12-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/190
21 november 2019

Karolina Samuelsson, bitr förvaltningschef
Lotta Israelsson, HR-direktör

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Utbildning i riskbedömningar för politiker.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget och regionstyrelseförvaltningens förslag till kunskapshöjande insats.

Ärendebeskrivning

Pia Malmros har inkommit med ett medborgarförslag om att utbilda regionens
politiker i modellen för riskbedömning. För att kunna ta bra beslut (speciellt vid
omorganisering men även annars) behöver politiker kräva att riskbedömningar gjorts
i samråd med skyddsombud. För att tolka en riskbedömning /analys behövs kunskap
kring vad en sådan ska innehålla.
Bedömning

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Region Gotland är riskbedömningar. I regionens personalhandbok står att läsa att arbetsgivaren regelbundet
och vid planerad förändring i verksamheten ska undersöka arbetsförhållandena och
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Exempel på förändringar kan vara införande av nya arbetsmetoder,
omorganisationer, personalneddragningar eller ombyggnationer. Riskbedömningen
ska dokumenteras skriftligt och vid bedömningen ska skyddsombud delta
tillsammans med ansvarig chef.
Som politiker har man det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. Detta
ansvar finns också förtydligat i den politikerutbildning som togs fram för nya
politiker i Region Gotland efter valet 2018. Det finns också utbildningsmaterial för
politiker via SKLs hemsida.
Ansvaret att genomföra riskbedömningar åligger alltså regionens chefer och syftet är
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att fatta kloka beslut och genomföra
hållbar förändring. Förslagsställaren menar att politikerna lättare kan ta sitt ansvar om
man är väl införstådd med vad en riskbedömning innebär.
En genomgång av det utbildningsmaterial som finns för politiker idag visar att det
övergripande ansvaret beskrivs väl men att en mer detaljerad genomgång av
riskbedömning specifikt saknas.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Regionstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens bedömning att en ökad kunskap
hos ansvariga politiker kring riskbedömning som metod är av värde.
Förslaget är därför att förvaltningens HR-funktion tar fram ett kunskapsmaterial
kring riskbedömning som sedan sprids till varje förvaltnings HR-chef för genomgång
i respektive nämnd under 2020. Materialet integreras därefter i kommande
politikerutbildningar inom Region Gotland.
Nedan visas en bild på Region Gotlands process för riskbedömning:

Beslutsunderlag

Ledarstrategi
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren

2 (2)

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
REGION GOTLAND
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 26

Medborgarförslag. Utbildning i riskbedömningar för politikerna

RS 2018/190

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget bifalls.

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Region Gotland är riskbedömningar. I regionens personalhandbok står att läsa att arbetsgivaren regelbundet
och vid planerad förändring i verksamheten ska undersöka arbetsförhållandena och
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Exempel på förändringar kan vara införande av nya arbetsmetoder,
omorganisationer, personalneddragningar eller ombyggnationer. Riskbedömningen
ska dokumenteras skriftligt och vid bedömningen ska skyddsombud delta
tillsammans med ansvarig chef.
Som politiker har man det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. Detta
ansvar finns också förtydligat i den politikerutbildning som togs fram för nya
politiker i Region Gotland efter valet 2018. Det finns också utbildningsmaterial för
politiker via SKRs hemsida.
Ansvaret att genomföra riskbedömningar åligger alltså regionens chefer och syftet är
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att fatta kloka beslut och genomföra
hållbar förändring. Förslagsställaren menar att politikerna lättare kan ta sitt ansvar om
man är väl införstådd med vad en riskbedömning innebär.
En genomgång av det utbildningsmaterial som finns för politiker idag visar att det
övergripande ansvaret beskrivs väl men att en mer detaljerad genomgång av riskbedömning specifikt saknas.
Regionstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens bedömning att en ökad kunskap
hos ansvariga politiker kring riskbedömning som metod är av värde.
Förslaget är därför att förvaltningens HR-funktion tar fram ett kunskapsmaterial
kring riskbedömning som sedan sprids till varje förvaltnings HR-chef för genomgång
i respektive nämnd under 2020. Materialet integreras därefter i kommande politikerutbildningar inom Region Gotland.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/193
18 november 2019

Karolina Samuelsson, bitr förvaltningschef
Lotta Israelsson, HR-direktör

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Chefsansvar inom Region Gotland.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget och anser det besvarat
med regionstyrelseförvaltningens beskrivning av ledaruppdraget i Region
Gotland.

Ärendebeskrivning

Pia Malmros har inkommit med ett medborgarförslag om att delegera mer ansvar
rörande den egna verksamhetens ekonomi till regionens chefer. Ett mer delegerat
ansvar skulle leda till att medarbetare upplever större delaktighet och detta i sin tur
skulle göra Region Gotland till en mer attraktiv arbetsgivare.
Bedömning

I Region Gotland har chefer ett uppdrag som beskrivs i ledarstrategi och
ledarkontrakt.
Ledarstrategin beskriver att uppdraget som ledare innebär att ansvar för att
verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. I samma strategi beskrivs att en
chef bland annat har mandat att formulera tydliga mål för verksamheten, förmedla
mål och krav på resultat till medarbetare, besluta om förändringar om resultat inte
uppnås samt följa upp och analysera resultat för att utveckla verksamheten.
Uppdraget till varje chef definieras närmare i ett ledarkontrakt. Kontraktet beskriver
bland annat att en chef ansvarar för och också har mandat att säkerställa att
verksamheten bedrivs effektivt och att såväl medarbetare, organisation, säkerhet,
arbetsformer och administration utvecklas. Vidare beskrivs att chefer leder och
fördelar arbetet inom sin verksamhet och har ansvar och mandat att säkerställa en
god ekonomisk hushållning.
Ansvaret för ekonomin kommer utifrån regionfullmäktiges beslut kring respektive
nämnds/förvaltnings budget. Budgeten bryts sedan ned i verksamheten och läggs
fast på varje chefs ansvarsnivå. Dialog förs också kring budget i relation till uppdrag
och förutsättningar framåt.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

För att stödja chefer i det ovan angivna ansvaret och mandatet finns stödfunktioner
inom områden som ekonomi, personal och kommunikation. Stödet består till
exempel av introduktionsutbildningar, information på intranätet och personliga
stödfunktioner.
Under 2019 har ett arbete initierats för att utveckla Region Gotlands ledarstrategi.
Detta med utgångspunkt i ett för regionen definierat mål om att Region Gotland ska
präglas av en tillitsbaserad organisation. Utvecklingen syftar till att ytterligare
tydliggöra att Region Gotland vill erbjuda ledare förutsättningar att leda genom tillit,
engagemang och tilltro till medarbetarnas förmåga. Här tydliggörs också ytterligare
innebörden av att leda verksamhet. Här beskrivs ledare som är förändringsbenägna,
har helhetssyn, tar utgångspunkt ifrån dem verksamheten är till för och tar tillvara
engagemang.
Regionstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att chefer har
såväl uppdrag som mandat att fatta beslut som rör den egna verksamheten.
Förvaltningen gör bedömningen att de beskrivningar som finns rörande ledarskap i
Region Gotland tillsammans med det utvecklingsarbete som nu pågår för att
förstärka ledarskapet och organisationskulturen väl motsvarar det förslag som
framförs i det aktuella medborgarförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 27

Medborgarförslag. Delegera chefsansvar

RS 2018/193

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens beskrivning
av ledaruppdraget i Region Gotland.

I Region Gotland har chefer ett uppdrag som beskrivs i ledarstrategi och ledarkontrakt.
Ledarstrategin beskriver att uppdraget som ledare innebär att ansvar för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. I samma strategi beskrivs att en chef bland
annat har mandat att formulera tydliga mål för verksamheten, förmedla mål och krav
på resultat till medarbetare, besluta om förändringar om resultat inte uppnås samt
följa upp och analysera resultat för att utveckla verksamheten.
Uppdraget till varje chef definieras närmare i ett ledarkontrakt. Kontraktet beskriver
bland annat att en chef ansvarar för och också har mandat att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och att såväl medarbetare, organisation, säkerhet, arbetsformer och administration utvecklas. Vidare beskrivs att chefer leder och fördelar
arbetet inom sin verksamhet och har ansvar och mandat att säkerställa en god
ekonomisk hushållning.
Ansvaret för ekonomin kommer utifrån regionfullmäktiges beslut kring respektive
nämnds/förvaltnings budget. Budgeten bryts sedan ned i verksamheten och läggs
fast på varje chefs ansvarsnivå. Dialog förs också kring budget i relation till uppdrag
och förutsättningar framåt.
För att stödja chefer i det ovan angivna ansvaret och mandatet finns stödfunktioner
inom områden som ekonomi, personal och kommunikation. Stödet består till
exempel av introduktionsutbildningar, information på intranätet och personliga
stödfunktioner.
Under 2019 har ett arbete initierats för att utveckla Region Gotlands ledarstrategi.
Detta med utgångspunkt i ett för regionen definierat mål om att Region Gotland ska
präglas av en tillitsbaserad organisation. Utvecklingen syftar till att ytterligare tydliggöra att Region Gotland vill erbjuda ledare förutsättningar att leda genom tillit,
engagemang och tilltro till medarbetarnas förmåga. Här tydliggörs också ytterligare
innebörden av att leda verksamhet. Här beskrivs ledare som är förändringsbenägna,
har helhetssyn, tar utgångspunkt ifrån dem verksamheten är till för och tar tillvara
engagemang.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2020-01-15

RS AU § 27 forts
RS 2018/193

Regionstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att chefer har
såväl uppdrag som mandat att fatta beslut som rör den egna verksamheten.
Förvaltningen gör bedömningen att de beskrivningar som finns rörande ledarskap i
Region Gotland tillsammans med det utvecklingsarbete som nu pågår för att
förstärka ledarskapet och organisationskulturen väl motsvarar det förslag som
framförs i det aktuella medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-18
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